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Kund & samhälle 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Projekt Folkhälsostrategi för 
Vision Skövde 2025  

 

Pågående enligt 
plan 

2012-01-01 2014-12-31 

Utifrån Vision Skövde 2025 ska förvaltningar och nämnder under en 
fokuserad tid, ges vägledning i att synliggöra och konkretisera stra-
tegiska folkhälsosatsningar inom sitt ansvarsområde. 
 
Under projektets gång skall det utvecklas ett strukturerat, målstyrt 
och handfast folkhälsoarbete där ansvaret förts ut till samtliga 
nämnder och förvaltningar. Det innebär att kommunen systematiskt 
går från att folkhälsa uppfattas som ett ansvar för Folkhälsorådet till 
att bli ett naturligt ansvar för hela organisationen, integrerat i led-
nings- och styrprocesserna. 
För uppföljning skall en metod utvecklas som är koordinerad med 
övrig uppföljning. Den skall vara konkret, kontinuerligt, transparent 
och skapa möjligheter att genom faktaanalys följa utvecklingen av 
de olika enheternas insatser och dess output i folkhälsa – insatser i 
folkhälsa och dess output i välfärd. 

 Strategiunderlag för folkhäl-
sa 2014  

 

Ej påbörjad 2014-01-01 2014-12-31 Att ge politiker och tjänstemän ett underlag/analys för arbetet med 
att utveckla Skövde. 

 Utredning Volontärverksam-
het  

 

Pågående enligt 
plan 2012-11-01 2013-10-31 

Syftet är att ta till vara på den energi, kunskap och erfarenhet som 
finns bland Skövdeborna och utveckla en strukturerad och välorga-
niserad volontärverksamhet. Detta ska ombesörjas av ideella orga-
nisationer, stödjas av kommunen och vara till gagn för Skövdes 
framtid. 

 Föreningsbidrag - utredning  
 

Pågående med 
mindre avvikelse 

2012-09-01 2013-09-30 Se direktiv 

 Analys medborgarundersök-
ning  

 

Ej påbörjad 2012-12-01 2013-01-31 Resultatmätning och underlag för fortsatt utveckling. 

 Insikt 2012 (företagsklimat-
undersökning)  

 

Ej påbörjad 2013-05-01 2013-09-30 Resultatmätning och underlag för fortsatt utvecklingsarbete 

 Revidera ungdomspolitiska 
programmet  

 

Ej påbörjad 2012-07-01 2013-06-30  

 Implementering av ung-
domspolitiskt program  

 

Pågående enligt 
plan 

2012-01-01 2014-12-31 
Skapa ett forum för ungdomar där förutsättning finns att uttrycka 
sina åsikter. Den önskade effekten är att ungdomar ska känna del-
aktighet och tillit tilll samhället. 

 Projekt social integration -
 Ryd  

 

Pågående enligt 
plan 

2012-09-01 2015-12-31 
Syftet är att utveckla ett strategiskt integrations och mångfaldsarbe-
te som inbegriper hela kommunen. 
samt 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

Pröva en modell för en socialt hållbar stadsutveckling med början i 
södra Ryd. 
Modellen ska sedan kunna användas i andra delar av kommunen. 

 Pilotkommun - Öka med-
borgardialog med fokus på 
ungdomar  

 

Pågående enligt 
plan 

2012-09-01 2015-09-30 

Medborgarprojektet är ett projekt som vill göra det enklare för ung-
domar att påverka och delta politiskt i den kommun de bor eller 
verkar i. Testa och utveckla metoder som ska göra det lättare för 
ungdomar att göra sina röster hörda. Fler unga medborgare ska 
känna till, och använda sig av, sina demokratiska fri- och rättigheter. 

 Kulturutredning  
 

Pågående enligt 
plan 

2012-09-02 2013-12-31 
I Strategisk plan med budget 2013-2015 avsattes medel för att 
genomföra en kulturutredning under 2013. Arbetet pågår med  att ta 
fram ett direktiv. 

Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Kolada  
 

Pågående enligt plan 2012-10-01 2013-12-31 

Syftet med aktiviteten är att Skövde kommun på ett bättre sätt ska 
använda den information som finns i Kolada i sina analyser. Den öns-
kade effekten är att kunskapen om Skövdes styrkor och svagheter 
relativt andra kommuner ska öka. 

 Planerings- och budget-
processprocess  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 Syftet är att implementera processen. Den önskade effekten är en 
tydligare styrning mot Vision Skövde 2025. 

 Kvalitetsmål för nämn-
dernas grunduppdrag  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2014-12-31 Att på ett enklare sätt kunna avgöra var i verksamheterna avvikelser 
finns från önskat läge. 

 Regelverk för intern 
kontroll  

 

Pågående med 
mindre avvikelse 

2012-01-01 2013-12-31 Ordning och reda! 

 Projekt Enklare IT-vardag  
 

Pågående med 
mindre avvikelse 

2012-03-01 2014-02-28 

Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot eSamhället och 
säkerställa ett sammanhållet e-förvaltningsarbete med gemensamma 
förhållningssätt. 
Syftet med att arbeta med e-förvaltning är att använda IT på ett strate-
giskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivi-
tet och kvalitet höjs inom verksamheten. 

     

 Organisation 2015-2018  
 

Pågående enligt plan 2012-09-02 2013-12-31 Arbete med direktiv pågår 

 Organisation KS 2013  
 

Vänteläge 2012-09-02 2013-07-31  

 Val 2014 (allmänna och Ej påbörjad 2013-02-01 2014-12-15 Uppfylla lagstiftningens krav 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

EU)  
 

Bra samarbete mellan valnämnd och adm. stödorganisation 
Minskad sårbarhet, rutiner och bemanning 
Ökad kompetens hos medarbetare och valarbetare 

 Revidering av upphand-
lingspolicy  

 

Ej påbörjad 2013-02-01 2013-06-30 

En gång per mandatperiod skall upphandlingspolicyn revideras. Poli-
cyn är politikens sätt att styra och säkerställa att upphandlingsverk-
samheten bedrivs på ett professionellt och strategiskt sätt med ett 
kommungemensamt intresse. 
Genom återkommande revidering hålls policyn aktuell och lever med 
förändringarna i samhället och den politiska debatten. Upphandlings-
policyn baseras på en helhetssyn som är till nytta för hela koncernen 
och ett medel för att styra samhället mot en långsiktig hållbar konsum-
tion. 

 Förstudie samlastnings-
central (distributionscen-
tral)  

 

Ej påbörjad 2013-01-02 2014-04-30 

En samlastningscentral ökar möjligheten för mindre producenter att 
leverara till kommunen genom att de endast behöver leverera till en 
leveransadress, således krävs minskade transportresurser, mindre 
administration och leveransvolymerna kan vara mindre. Effekten blir att 
konkurrensen ökar när fler företag kan leverera till kommunen samt att 
man får en positiv miljö- och trafiksäkerhetseffekt när transporterna blir 
färre. 

 E-arkiv  
 

Ej påbörjad 2013-01-17 2015-03-17 

E-arkiv skall underlätta tillgången till information och möta privatperso-
ners och företags efterfrågan på utbyggda digitala tjänster. E-arkiv 
skall minska kostnaderna för dyr och manuell hantering genom en 
kommungemensam arkiveringslösning. 

 Ärendehanteringssystem  
 

Pågående enligt plan 2012-11-01 2013-06-30 

Syfte med en effektivare ärendehantering 
- ökad transparans och bättre överblick 
- kortare handläggningstider 
- effektivare verksamhetsstöd för varje handläggare 

 Beslutsstöd  
 

Ej påbörjad 2014-01-01 2015-12-31 

Syftet är att underlätta arbetet med att ta fram analyser och beslutsun-
derlag. Information hämtas från en (1) källa, data som hämtas är kvali-
tetssäkrad och arbetssätten för att ta fram uppgifter är standardiserat. 
Den önskade effekten är att beslut fattas på bättre grund 
Arbetsmål: 
Gemensamt datalager 
Ökad kvalité i databaserna 
Utveckla analysarbetet 
Lätt att göra rätt för 1:a linjens chefer 
Koppling till Stratsys 
Frigöra tid 
Bättre beslutsunderlag 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Gemensam systemför-
valtningsmodell  

 

Ej påbörjad 2013-09-02 2014-06-30 

Bättre utnyttjande av kommunens IT-system 
Effektivare utnyttjande av systemförvaltningskompetens 
Minskade driftskostnader när vissa system som har samma typ av 
funktionalitet kan avvecklas 
Högre tillgänglighet till IT-system 
Bättre koppling till verksamheternas utveckling 

Medarbetare & chefer 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 E-medarbetaren  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-10-31 

Syftet är att säkerställa rätt IT-kompetens hos kommunens medarbeta-
re.  Vi tror att kompetensprogrammet kan höja nyttjandegraden av våra 
IT-system och därmed öka effektiviteten. Ur ett medarbetarperspektiv 
är det en rättighet att få relevant utbildning och kännedom om våra 
informationssäkerhetsregler. 

 Vidarutveckla former för 
samverkan och arbets-
miljö  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 
Få ordning, trygghet och transparens inom arbetsmiljöområdet och 
teckna ett lokalt FAS-avtal 

 Kompetensförsörjning 
nyckelpersoner  

 

Ej påbörjad 2012-09-01 2013-12-31  

 Ledar- och chefsutveck-
lingsprogram  

 

Pågående enligt plan 2011-10-01 2013-05-28 

Syftet är att stärka chefers kompetens i utövandet av sitt ledarskap 
och i att hantera frågor som ligger i chefens delegation. Önskad effekt 
är att stärka sambandet ledarskap-medarbetarskap-trivsel-
engagemang-resultat-nöjda kunder. 

 Utvärdering tidig rehab  
 

Pågående enligt plan 2012-11-01 2013-01-30 
Utvärdering i syfte att klarlägga om satsningen gett de förväntade 
effekterna, samt att peka på viktiga områden i det förebyggande arbe-
tet. 

 Personalevent 2015  
 

Ej påbörjad 2014-09-01 2015-12-31  

 Förstudie privat sjuk-
vårdsförsäkring  

 

Pågående enligt plan 2012-09-21 2013-08-31 

Syftet med förstudien är att ta fram ett kvalificerat beslutsunderlag för 
införande av en privat sjukvårdsförsäkring i en kommun utifrån ett 
personalekonomiskt perspektiv, ett värdegrunds- och medarbetar-
skapsperspektiv samt ett intressentperspektiv. 

 Samverkan med Hög-
skolan i Skövde  

 

Pågående enligt plan 2012-09-21 2014-01-31 

Finna samverkansområden och nå synergieffekter. Verka för att sprida 
kunskap om- marknadsföra- och skapa intresse för kommunala jobb 
för den framtida personalförsörjningen, samt att få studenter att stanna 
kvar i Skövde efter examen. 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Riktlinjer för bisyssla  
 

Pågående enligt plan 2013-01-01 2013-06-30 
Medarbetare i Skövde kommun ska inte ha konkurrerande bisysslor, 
arbetshindrande bisysslor eller bisysslor som kan skada allmänhetens 
förtroendet för hur kommunens verksamheter sköts. 

 Jämställdhets- och 
mångfaldsplan inom KS 
2012-2015  

 

Pågående enligt plan 2012-11-01 2015-09-30 

Obligatorisk !!! 
Syftet med jämställdhet och mångfaldsplanen är: 
- Upptäcka ojämställda och ojämlika förhållanden, besluta om åtgärder 
som tids- och ansvarsbestäms och aktivt genomföra dessa 
- Integrera arbetet som en viktig del i kommunens arbetsgivarskap 
- Bidra till effektivisering av verksamheten. Förbättringar ska medverka 
till ökad kompetens, kreativitet, kvalitet och goda reslutat. 
- Vara en del av Vison Skövde 2025- "Tillsammans är vi starkare" och 
nämndens utvecklingsarbete för service och tillväxt. Därmed också 
vara ett led i nämndens ekonomiska ansvarstagande gentemot med-
borgarna. 

Ekonomi 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Strategi för styrning 
kommunala bolag  

 

Pågående enligt plan 2011-09-05 2013-05-31 
Aktiviteten syftar till att tydliggöra, genom framtagande/revidering av 
ägardirektiv, vad Skövde kommun vill med sitt ägande av moderbolag 
och dotterbolag. 

 Strategi för finansiell 
styrning  

 

Pågående enligt plan 2012-05-01 2013-12-31  

 Redovisning av exploa-
teringar  

 

Pågående enligt plan 2012-03-01 2013-12-31 
Säkra att redovisningen sker på ett korrekt sätt samt att tydliga rutinbe-
skrivningar mellan berörda förvaltningar. 

 Utbildning Socioeko-
nomi  

 

Pågående enligt plan 2012-09-02 2013-01-31  

 Investeringsplan 2016-
2025  

 

Ej påbörjad 2012-10-01 2013-12-31  

 Ekonomistyrningspolicy  
 

Pågående enligt plan 2012-10-30 2013-12-31 
Övergripande styrdokument som anger vilka värderingar och grunder 
som ska styra ekonomiprocesserna. Syftet är att tydligöra ekonomistyr-
ningen i kommunen. 

 Ny resursfördelnings-
modell  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2014-12-31 
Syftet är att få en tydlig styrning av resurserna till nämnderna utifrån 
demografiska förändringar 
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013-2015: Bilaga 2 Mål 2013-2015 (med info)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Förutsättningarna för att
människor skall må bra och
ha en god hälsa påverkas
av deras livsvillkor och av
de omgivande livsmiljöerna
men också av individens
egna val och levnadsvanor.
I en kommun finns det
stora möjligheter att
påverka livsvillkor och
livsmiljöer och därmed
skapa förutsättningar för en
god folkhälsa. Det finns
flera viktiga skäl att göra
detta. Det mest
betydelsefulla är
naturligtvis att stödja
människor att nå en god
hälsa och livskvalitet.
Andra betydelsefulla skäl
är att det finns ömsesidiga
samband mellan hälsa och
tillväxt.

För att folkhälsoarbetet i en
kommun skall bli kraftfullt
krävs ett engagemang från
många och en
implementering långt ut i
organisationen. Det är
därför viktigt med en bred
förankring som gör att alla
arbetar med ett
folkhälsoperspektiv utifrån
sitt ansvarsområde.

2014 År 2014 genomförs en
uppföljning och analys av
nämndernas arbete arbete
inom folkhälsostrategin.
Uppföljningen innefattar en
samlad beskrivning av hur väl
nämnderna lyckats nå målet
med att synliggöra, prioritera
och arbeta med folkhälsa
utifrån sitt ansvarsområde.
Analysen, kallad
Strategiunderlag 2014,
motsvarar en beskrivning av
folkhälsoläget utifrån
nämndernas genomförda
arbete för att nå
folkhälsomålen i Vision
Skövde 2025. Namnet
Strategiunderlag pekar på att
analysen skall ses som ett
underlag för vidareutveckling
av folkhälsostrategin inom
Skövde kommun.

* Aktiv samverkan mellan nämnder och folkhälsoråd
vilket skapar jordmån för att vägledning och verktyg
resulterar i bästa effekt.

Ungdomars delaktighet i
samhällsutvecklingen
behöver öka. I
Ungdomspolitiskt program
för Skövde kommun står att
ett av de övergripande
ungdomspolitiska målen är
att ungdomar ska ha
verklig tillgång till inflytande
och under fokusområdet
delaktighet, inflytande och
mångfald står det att:
"Ungdomar som känner
tillit till vuxenvärlden, lär sig
att känna tillit till samhället.
Känner man delaktighet så
hindrar man känslan och
effekterna av utanförskap.
Ett demokratiskt samhälle
måste ha som mål att alla
känner tillit, trygghet och
delaktighet i alla sfärer.
Ungdomar ska ha
inflytande inom alla
relevanta områden"
Och det kan vi göra genom
att:
• ungdomar ges
förutsättningar att uttrycka
sina åsikter i alla frågor
som rör dem
• alla, oavsett livssituation,
ska känna sig inkluderade i
alla relevanta frågor
• alla kommunala beslut
och åtgärder som rör barn
och ungdomar ska följas
upp och utvärderas i ett
barnrättsperspektiv (förslag
till ungdomspolitiskt
program, Skövde kommun)

Därför är det viktigt att

Inflytandet ska ha ökat på ett
märkbart sätt till 2014.
Utvärderas och analyseras
utifrrån enkätverktyget LUPP.

Genom undersökningen Lupp
(en gång varje mandatperiod)
och genom att utvärdera det
ungdomspolitiska
programmet.

* Utveckla ungdomsforum
* Verka för att barnrättsperspektivet finns med i
kommunal utveckling och i beslutsunderlag.

Varje förvaltning/
nämnd synliggör,
prioriterar och
arbetar med
folkhälsa utifrån sitt
ansvarsområde.

Ungdomar ska ha
verkligt tillgång till
inflytande

sida 1 av 4 (2012-11-16)
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Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

forma en kanal som för
fram ungdomars åsikter.

Skövde kommun ska vara
en öppen och transparent
organisation som levererar
bra tjänster och välfärd till
skövdeborna. Varumärket
Skövde ska vara känt i
landet som en
välkomnande och växande
region. För att nå hit är det
viktigt att Skövde kommun
arbetar strategiskt med
kommunikation som
verktyg. Idag är förståelsen
och kunskapen låg relativt
behovet.

2014 Ej klart Strategiutveckling pågår

För att säkerställa att vi
levererar det resultat som
efterfrågas behövs en
modell som tydligt
beskriver hur det går till,
från idé till leverans.
En viktig framgångsfaktor
är att det är lätt att
identifiera vilken funktion
som har vilket ansvar i
vilket skede.
Med en gemensam och väl
fungerande modell kan vi
lägga kraft på resultatet,
snarare än på processen.
Enkelt och lätt att följa upp
dagsaktuellt läge
Med en resultatstyrmodell
förstås:
- KF styrkort
- policy och riktlinjer
- gemensam struktur för
verksamhetsplanering
- fortlöpande arbete med
att utveckla organisationen
och organisationskulturen

Hösten 2014, inför arbetet med
VP 2015 - 2017

Utvärderas i dialog
tjänstemän/politiker. Vi har
lyckats när det är tydligt och
lätt att följa att ett politiskt
beslut leder till aktivitet och
ger resultat.

* Ledningens engagemang (tjänstemän och politik)

Enligt kommunallagen är
nämnderna ansvariga för
att den interna kontrollen är
god. Det underlättar för
våra politiker om
nämnderna arbetar med
intern kontroll på ett likartat
sätt och även för KS.
Skövdes ambition är att
internkontrollarbetet ska
vara en del av arbetet med
att utveckla
verksamheternas
basuppdrag.

Intern kontroll syftar till:
* att ha grepp över både
verksamhet och ekonomi
* att styra mot effektivitet
* att ha ordning och reda
* att skapa trygghet.

Senast 2014 Genom att utvärdera om
samtliga nämnder tar fram
internkontrollplaner och
rapporterar i enlighet med
riktlinjer/rutiner.

* Förståelse för processer och riskanalyser

Målet är viktigt eftersom
kraven på tillgänglighet och
service ökar från
privatpersoner och
företagare.
Genom e-förvaltning,
strategisk
verksamhetsutveckling
med stöd av IT, kan
kommunen öka både
kvalitet, service och
effektivitet.
SKL har tagit fram en
strategi för att stödja
utvecklingen av e-
förvaltning inom kommunal
sektor, "Strategi för
eSamhället". Målet
”Utveckla e-förvaltning”
bygger på de tre

Q2 2012: Upphandling e-
tjänstplattform
Uppstart nulägesanalyser
Uppstart Skövdes strategi för
eSamhället

Q3 2012: Fortsatt arbete med
nulägesanalyser och eStrategi.
Uppsättning e-tjänstplattform

Q1 2013: e-strategin fastställd
Nulägesanalyser genomförda på
samtliga förvaltningar
Ett par nya e-tjänster i drift

Antal e-tjänster mot
medborgarna
Antal e-tjänster av SKL:S 38
"fördefinierade" tjänster.
Nyttjandegrad; mätning för
vissa e-tjänster, andel som
använder e-tjänst resp. telefon
och e-post.
Kvaliteten,
medborgarundersökning
(2013), är de e-tjänster vi
erbjuder bra? Saknas någon?
Webbplatsundersökning.
Antal integrerade e-tjänster
Effektivitetsmål? Ex titta på en
process och mäta hur lång tid
det tar, single sign on (ex hur
många inloggingar krävs för
att utföra ett visst moment.)

* Omvärldsbevakning
* Samordning mellan förvaltningar och nämnder
* Samverkan på regional och kommunal nivå
* Marknadsföra befintliga och nya e-tjänster

Öka förståelsen för
kommunikation
som strategiskt
verktyg

Etablerad
resultatstyrmodell

Kommungemensam
modell för intern
kontroll

Utveckla e-
förvaltning

sida 2 av 4 (2012-11-16)
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Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

övergripande målen i
SKL:s strategi:
•Enklare vardag för
privatpersoner och företag
•Smartare och öppnare
förvaltning stödjer
innovation och delaktighet
•Högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten

Om utvecklingen inom e-
förvaltning stannar av
riskerar Skövde att hamna
efter andra kommuner
inom området.

Ett nytt intranät är på plats
och nu finns alla
möjligheter att skapa bra
funktioner som
effektiviserar våra
arbetssätt. Genom bra
strukturer för hantering av
information gör vi det
enkelt för medarbetarna.
Självservice är positivt för
de som använder
tjänsterna samtidigt som
det är tidsbesparande för
de som annars supporterat
ärendet.
Vi ska dra nytta av gjorda
investeringar.

2012: Smarta funktioner
utvecklas på intranätet.
Q4 2012: "KS-information" som
mötesanteckningar och "viktiga
dokument" ska finnas på
intranätet.
Q4 2013: Intranätet är det
självklara valet för spridning av
information och stödjer
medarbetarna i det dagliga
arbetet.

Smarta funktioner och
arbetssätt har utvecklats på
intranätet.
Behovsanpassade mötes-
samarbets- och projektytor
används till stor del.
Inom KS finns inga Notes-
databaser för delning av
information.

* Kompetensutveckling av chefer och medarbetare.
* Väl beskrivna rutiner

Engagerade medarbetare
är en av de allra viktigaste
framgångsfaktorerna inom
tjänstesektorn. För att vara
engagerad krävs
delaktighet, förståelse för
vad som ska
åstadkommas, ett bra
ledarskap och en
arbetssituation som ger
individer möjlighet att växa.
Det är också viktigt att det
finns tid för reflektion,
återhämtning och att ha kul
på jobbet. Resultatet från
den senaste
medarbetarundersökningen
(maj 2011) är i huvudsak
positivt. Indikationer på
upplevd stress fanns inom
vissa funktioner. Överlag
fanns behov av att tydligare
uttrycka mål och
ambitionsnivå för varje
medarbetare. Detta gör att
det är viktigt att arbeta för
att bibehålla och
vidareutveckla
engagemanget hos både
chefer och medarbetare.
Hur detta ska ske finns
ingen
förvaltningsövergripande
strategi för eftersom
behovet varierar mycket
mellan enheterna.

2013 Medarbetarenkät 2013 * Utvecklingsinsatser anpassas till varje enhets
behov.

Skövde kommun växer och
ambitionen är hög när det
gäller att utveckla Skövde
som en attraktiv kommun
att verka och bo i. På lång
sikt är det ekonomiskt
fördelaktigt för
Skövdeborna att
kommunen växer. På kort
sikt kan det innebära
"växtvärk". Satsningar på
tillväxt är nödvändiga men
måste finansieras. För att
underlätta för politiker att
besluta i ekonomiska frågor
behövs tydliga strategier
och styrdokument.

2014 Subjektiv bedömning. Det
slutliga ekonomiska resultatet
för året och över tid
överensstämmer med
förväntat resultat.

* Tydliga finansiella mål
* Strategi för finansiell styrning
* Strategi för styrning av kommunala bolag

Intranätet stödjer
och effektiviserar
medarbetarnas
dagliga arbete

Engagerade
medarbetare och
ledare

Tydlig modell för
ekonomistyrning

sida 3 av 4 (2012-11-16)
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Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

sida 4 av 4 (2012-11-16)
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Kommunstyrelsens internbudget för 2013 fördelas enligt följande:

Driftsbudget Budget 2012 Budget 2013
(tkr) 

Kommunstyrelsens Politik 16 972 15 263*

KS Stab 31 408 37 426

Konsult och Service exkl Kollektivtrafik & ÖIS 59 772 63 143

Överförmyndare i Samverkan 3 696 3 796

Kollektivtrafikfunktionen 44 293 43 370

Bidrag & Transfereringar 57 570 61 431*

Summa: 213 711 224 429

*Ökning och minskning inom dessa verksamheter är till större delen budgettekniska.

Möjliga styrkor och svagheter i KS-detaljbudget 2013 kan vara:

Portalen – uthyrningsgrad – budget 5 777 tkr
Kollektivtrafiken – Helårseffekt nya avtal
RÖS – ökad medlemsavg enl. beslut Direktionen
Effektiviseringar – Inköp, effekterna av nytt förhållningssätt
IT-avdelningen höjer inte sina priser 2013
Övriga externa intäkter ex Ekonomienheten, Upphandling
Nettot av Skogen, avtal Sydved, Ny tjänst 

Investeringsbudgeten för KS fördelas enligt följande: 

Investeringsbudget Budget 2013
(tkr) 

Fastighetsförvärv 20 000
Centrumplanering 2 000
Inventarier 1 800
IT-Internleasing 500
IT-Infrastruktur 1 500
Summa: 25 800  
 
 
 
 
Johan Dahlström 
Förvaltningsekonom KS 
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013-2015: Bilaga 5  

Närings och samhällsbyggnadsenhet 
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Sammanfattning 

I Vision Skövde 2025 har kommunfullmäktige beslutat att Skövderegionen ska vara känd i landet som en välkomnande och växande region där männi-
skor möts, verkar och mår bra. Närings- och Samhällsbyggnadsenheten (NSE) bidrar med att uppfylla visionen genom en helhetssyn över Skövdes ut-
veckling och tydligt ansvara för och driva frågorna vad, var och när inom de tre strategiska uppdragsområden näringslivsutveckling, samhällsbyggnad 
och miljö/natur. Nära samarbete sker med förvaltningar och nämnder som ansvarar för frågan hur.  

 

NSE ska skapa såväl interna som externa relationer som bygger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och tillväxt. NSE ska synliggöra och 
företräda Skövde kommun inom sina uppdragsområden såväl lokalt som regionalt och nationellt. NSE stöttar politik och kommunledning i avväganden 
i strategiska planeringsfrågor samt i nya investeringar och strategiska tillväxtsatsningar.  

 

NSE ska leda projekt och processer utifrån en strategisk samhällsplanering och föra in och synliggöra hållbarhetsperspektiven (ekologiska, sociala och 
ekonomiska dimensionerna) samt arbeta med att synliggöra marknadens förutsättningar och näringslivets behov i samhällsbyggnadsprocessen.  

 

NSE:s arbetssätt ska kännetecknas av proaktivitet och nytänkande. Uppdrag, aktiviteter, projekt och processer ska drivas sakligt, demokratiskt, profes-
sionellt och vissa projekt behöver drivas affärsmässigt och marknadsinriktat. NSE ska, inom sina utvecklingsområden, leda och skapa samverkan med 
såväl interna som externa aktörer. Arbetet ska bygga på omvärldsspaning och analys samt löpande följas upp och utvärderas. I syfte att öka Skövdes 
attraktivitet ska NSE bidra till att skapa lokal stolthet och nationell kännedom genom att kommunicera och marknadsföra Skövde utifrån visionens prio-
riterade utvecklingsområden. 

 

Nuläge 
Ansvarsområden 

Näringsliv 

NSE ansvarar för 

• Etableringsprocessen 
• Marknadsföring och kommunikation inom uppdragsområdena boende och etablering 
• Näringslivssamverkan med framförallt Näringslivsforum som medpart 
• Att stimulera nyföretagande, entreprenörskap och innovationer 
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• Att utvecklings- och tillväxtmöjligheter i Skövde är optimala för i huvudsak SME (Små och medelstora företag), de stora tillverk-
ningsföretagen samt offentliga arbetsgivare som Försvarsmakten, SKAS och VGR samt för Polis och rättsväsende 

  

 

Samhällsbyggnad 

NSE ansvarar för 

• Mark-och exploateringsprocessen i Skövde Kommun 
• Förvaltning av markreserv och exploaterbar mark 
• Beställning av detaljplaner till Plan-, Bygg och Lantmäteriförvaltningen, samt konsult och entreprenadarbeten från Tekniska För-

valtningen eller externt 
• Förvaltning av kommunens skogsmark, naturreservat samt delar av övrig mark 
• Undersökningar/projekt av den fysiska miljön i planeringsfaser och tidiga skeden 
• För infrastrukturutbyggnad inom kommunen 
• Arbetet med översiktlig planering 
• Underlag för planering av kommunens verksamheter, analys av tillgänglig statistik 
• Strategiska markinköp 
 

  

Miljö&Natur 

NSE ansvarar för 

• samordning av det strategiska miljöarbetet 
• framtagning av kommunala miljömål baserade på nationella och regionala mål 
• pågående och planerade miljövårdsinsatser 
• ledning av interna och externa miljönätverk 
• samordning av frågor som rör kommunens unika naturvärden 

 

Personal 

NSE:s organisation är under utredning. Som ett led inför den kommande nya organisationen anställdes 1 september 2012 en mark- och exploaterings-
chef, som då också fick ansvar för mark-och exploateringsenheten (MEX). MEX består förutom av mark- och exploateringschefen av 4 
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mark/exploateringsingenjörer. MEX hanterar även kommunens skogsinnehav. Även hanteringen av kommunens skog är under utredning. Förslag på ny 
organisation för skogen väntas tas under vintern 2012/2013.  

 

NSE:s övriga tjänster är fördelande 4,5 tjänst inom näringslivsutveckling, 3,5 tjänst inom samhällsbyggnad, 2 tjänster inom miljö samt en Närings-och 
Samhällsbyggnadschef. 

 

Ekonomi 

NSE interna budgetram är 18037 tkr för år 2013. Enhetens kostnader är uppdelade i verksamhet, exploatering och transfereringar. Transfereringarna är regle-
rade enligt avtal och gäller Högskolan i Skövde, Gothia Science Park samt Studentkåren vid Högskolan i Skövde. Verksamheten genererar intäkter på försälj-
ning av skog och tomter samt genom avgifter som tas ut vid olika aktiviteter. Vad gäller exploatering förs varje projekts kostnader och intäkter separat. 
 
 

 

Omvärldsanalys 

 
Externt 

• Skövde är en av fyra centralorter i Västra Götaland. Vilket innebär tydligare krav på att Skövde driver regiongemensamma projekt 
och processer 

• Varumärket för en fysisk plats, mjuka värden som balans och hälsa, samt ett hållbart synsätt på utveckling och tillväxt ställs allt mer 
i fokus som förutsättningar för ökad attraktivitet och därmed långsiktig tillväxt 

• Skövde har ansvar att samhällsplanera, investera och kommunicera utifrån ett hållbarhetsperspektiv; de sociala, ekologiska och 
ekonomiska dimensionerna. Alla tre är lika viktiga, men man brukar säga att den miljömässiga dimensionen 
utgör gränsen för samhällsutvecklingen, det sociala målet och den ekonomiska medlet. 

• Skövde förväntas erbjuda ett utbud av storstadskaraktär. Allt högre krav ställs på kvalitativa, flexibla och tillgängliga tjänster och 
produkter  

• Förutsättningar bör skapas för förtätning i Skövdes centrala dela. Samtidigt bör förutsättningarna för tillväxt på landsbygden ses 
över. Ett annat utvecklingsområde för Skövdes centrala delar är stadskärneförnyelse. 

• Miljön på Campus med Högskolan och Gothia Science Park skapar förutsättningar för företag inom nya branscher. Det är centralt 
att hitta former för samverkan mellan befintligt näringsliv och akademin i syfte att öka den akademiska nivån i hela Skaraborg. Det 
är även viktigt att ha en bra dialog med studentkåren 
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• En av de viktigaste förutsättningar för tillväxt är en fungerande kompetensförsörjning. Samverkan mellan skola-näringsliv bör fort-
sätta utvecklas  

• Infrastrukturens utveckling och utbyggnad är central för Skövdes och Skaraborgs tillväxt. Såväl ett tredje spår på stambanan, som 
en satsning på E 20 som satsningar i övriga stråk som satsningar på bredband framförallt på landsbygden är mycket viktiga för att 
nå Vision 2025 

• Tillgänglighet är grundförutsättning för tillväxt och god livsmiljö. Utvecklingen av kommunikationsnavet runt Resecentrum är där-
för viktigt för hela Skaraborg 

 

Internt 

• Förtydligande av arbetssätt, ansvar och mandat i samband med genomförande av de kommunkoncerngemensamma strategiskt över-
gripande planerna  

• Förutsättningen för att lyckas med genomförande och implementering av de strategiska planerna, såsom Energi o Klimatplanen, 
Boendestrategiska programmet, ÖP 2025 och Varumärkesstrategin är att förvaltningar och bolag deltar i det gemensamma arbetet 
samt att de driver och leder sina frågor i enlighet med tagna planerna  

• Förtydligande av ansvar i Skövde Kommuns samhällsbyggnadsprocess är en förutsättning för att möjliggöra tillväxt liksom en tyd-
ligare ansvarsfördelning av kommunikation/marknadsföring och information mellan NSE, Next Skövde och Informationsenheten 

• Utrymme och resurser måste skapas för ett proaktivt arbetssätt, analys samt för en ökad marknadsbearbetning 
• Utrymme och form för att bedriva det strategiska arbetet inom naturvårdsarbetet och miljömålsarbetet bör skapas 
• Miljömedvetenheten måste öka i hela kommunen och vi bör verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och 

ansvarsfullt både internt och externt 
• Skövde Kommun har för låg markreserv för att klara målsättningarna i Vision Skövde 2025 och arbete för hur vi ska uppnå markre-

serv och markförvärv behöver genomföras 
 

 

Mål och mått 
NSE mäter idag resultat inom respektive projekt/aktivitet. Det finns även mål och mått inom respektive strategisk plan. Varje år görs även en miljöre-
dovisning. Övergripande målvärden är nya bostäder, antal invånare och antal arbetstillfällen. 

I samband med införandet av ny organisation bör mål och mått ses över. 
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Aktiviteter 
 

Kund & samhälle 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Informera och stötta vid 
uppstart av fiberföreningar 
på Skövdes landsbygd  

 

Pågående enligt plan 2012-01-02 2015-12-31 Fler ska få tillgång till fiber och bredband i hemmet. 

 Projektledning intern fi-
bersamordning  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2017-12-31 
2025 ska 100% av Skövde kommuns befolkning ha tillgång till bred-
band. 

 Naturvårdsarbete  
 

Pågående med 
mindre avvikelse 

2010-01-01 2013-12-31 

Att förvalta områdena så att 
- den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas 
- att förutsättningar för ett rikt friluftsliv gynnas 
- öka kunskapen om naturens värden 
- fortsatt stärka varumärket Billingen 

 Genomför skogsbruksplan 
för Billingens fritidsområ-
de  

 

Pågående enligt plan 2010-01-01 2014-12-31 

Målsättningen är ett skogsbruk med ökad hänsyn till rekreations- och 
naturvärdena genom större detaljplanering och alternativa metoder 
vid avverkning. 
I zon 1 där det finns mest besökare är hänsynen störst med små 
hyggen och skonsam avverkning. I zon 3 liknar skogsbruket mer det 
konventionella men fortfarande med stora hänsyn. 

 Energieffektiviseringsstöd 
2010-2014  

 

Pågående enligt plan 2010-09-08 2014-12-31 

Energieffektivisera den kommunal verksamheten 
1.Skövde kommun ska fastställa en strategi för energieffektivisering 
inom den kommunala verksamheten samt inom majoritetsägda bolag. 
2.Arbeta aktivt för att genomföra strategin 
3. genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen 
(2009:893) om energieffektiva åtgärder 

 Billingen runt - Lokal na-
turvårdssatsning LONA  

 

Pågående med 
mindre avvikelse 2010-09-01 2013-04-30 

Genom att skapa denna led gör vi vår natur mer tillgänglig och lockar 
fler kommuninvånare och turister i naturen. Ökat samarbete över 
kommungränserna om naturvård, landsbygdsutvekling, marknadsfö-
ring av Billinge och Valleområdet för turism. 

 Slåtter i Nohlmarken -
 lokala naturvårdsprojekt 
LONA  

 

Pågående med stör-
re avvikelse 

2010-09-01 2013-12-12 
Genom sitt arbete på markerna kommer eleverna få ett ökat intresse 
för naturvård, friluftsliv och sin närmiljö. Hälsoeffekter av att elever 
och lärare är ute i naturen kopplat till fysisk ansträngning. 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Hotade arter i Skövde 
kommun- Lokala natur-
vårdssatsningen LONA  

 

Pågående enligt plan 2010-05-01 2013-03-31 

Resultatet kommer att användas i skötseln av Skövde kommuns mar-
ker och de reservat där kommunen är förvaltare. Projektet leder till 
ökad kunskap om dessa arter och ger ett bättre planeringsunderlag 
för skötselåtgärder så att hotade arter som finns i markerna bevaras 
och gynnas. 

 Inventering och Skötsel-
plan Aspö-Karstorp Lokal 
Naturvårdsatsning LONA  

 

Pågående enligt plan 2011-06-30 2013-03-31 
Syftet med projektet är att inventera naturvärden och värden för fri-
luftslivet och upprätta en skötselplan för att gynna värdena i ett tät-
ortsnära naturområde. 

 Genomförande av Energi- 
och klimatplan  

 

Pågående enligt plan 2013-01-01 2020-12-31 
Skövde kommuns Energi- och klimatplan  2011-2020 har som syfte 
att ge kommunen förutsättningar för att hantera klimatfrågan på lokal 
nivå på ett långsiktigt och och strategiskt sätt. 

 Miljömål för Skövde  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2014-06-30 

Skövde ska ta fram egna lokala miljömål som ligger i linje med riksda-
gens och Västra Götalands regionens miljömål. Syftet är att miljöarbe-
tet i kommunen ska bli tydligare och mer fokuserat. Skövdes lokala 
miljömål ska sträva mot en effektivare energianvändning och trans-
porter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hushållning med mark, vat-
ten och bebyggd miljö. Arbetsgången ska vara processinriktad för att 
engagera förvaltningar i arbetet. 

 Expansion Gothia  
 

Pågående enligt plan 2011-10-28 2013-03-01 Att GSP skall kunna erbjuda ytterligare ytor till till'äxtföretag 

 Stöd till forskning vid 
Högskolan i Skövde  

 

Pågående med stör-
re avvikelse 

2009-09-29 2013-12-31 
Syftet med kommunens stöd är att understödja verksamhet och in-
riktningar som är prioriterade och identifierade som tillväxtfrämjande. 
Effekten förväntas bli ökat företagande. 

 Stöd till Gothia Science 
Park  

 

Pågående enligt plan 2009-09-29 2013-12-31 

Syftet är att öka förutsättningar för den kunskapsintensiva tjänsteföre-
tagsbranschen att utvecklas i Skövde. 
Effekten förväntas bli fler mer kvalificerade tjänsteföretag i Skövde 
och Skaraborg. 

 Marknadsföring etablering  
 

Pågående enligt plan 2011-01-01 2014-12-31 

Såväl samlat men också specifikt kunna lyfta fram de möjligheter och 
fördelar som finns kring att etablera i Skövde utifrån respektive geo-
grafiskt område men också genom att lyfta fram de specifika värden 
och styrkor som finns för och i olika branscher. Placera Skövde i 
större sammanhang och förstärka bildens såsom centralort och ett av 
fyra regioncentra i Västra Götaland. 

 Marknadsföring av Sköv-
de som bostadsort  

 

Pågående enligt plan 2011-01-01 2014-12-31 

Att öka invånareantalet i Skövde kommun. 
Ökad efterfråga på kommunala villatomter, dvs fler och snabbare 
sålda tomter. 
Ökad efterfråga på nyproducerade bostäder i Skövde överlag, vilket 
stärker bygg och fastighetsbranschen i Skövde som i sin tur skapar 
förutsättningar för ytterligare nya investeringar och arbetstillfällen i vår 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

kommun 

 Implementering varumär-
kesstratrategi  

 

Pågående med 
mindre avvikelse 

2012-01-02 2014-12-31 

Förslagen har tagits fram i syfte att stärka den bild av Skövde som 
beskrivs i plattformen mot lokala målgrupper. Aktiviteterna syftar till 
att lansera och löpande implementera kunskap om den bild av Sköv-
de vi vill förmedla utifrån de strategier som varumärkesstrategin inne-
håller. 
 
Vi skall förstärka, förmedla och vara stolta över: 
”En framtidsstad med livskvalité och drivkraft som får spännande 
saker att hända” 
 
Mål: 
Att skapa delaktighet och engagemang i ett långsiktigt varumärkesar-
bete med stöd i Vision Skövde 2025. Vi som lever och verkar i Skövde 
skall vara stolta ambassadörer för Skövde. 

 Kommunikation av Natur 
& Miljö utifrån Vision 
Skövde 2025  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2015-01-01 

En målsättning är att Skövde som organisation och allmänheten ska 
ha tillgång till aktuell information om det arbete som utförs inom natur 
och miljö. Man ska enkelt kunna få information kring vilka naturområ-
den och naturtillgångar som finns i Skövderegionen. Ledorden är 
nationell kännedom och lokal stolthet over Skövdes unika natur- och 
miljövärden och dessa ska stärka Skövde som varumärke. Vi ska 
kommunicera vilka steg till initiativ och utveckling Skövde tar inom 
natur- och miljöområdet. Men vi ska också vara ärliga och även lyfta 
fram våra förbättringsområden. 

 Skövde och Skaraborg 
som Försvarsregion -
 nationell kommunika-
tionsinsats  

 

Pågående enligt plan 2010-04-01 2014-12-31 

Skapa positiv opinion för Skövde på nationell beslutsnivå. 
Målet är att vara nationellt erkänd som "det goda exemplet" när det 
gäller civil-militär samverkan och Försvarsmaktens personalrekryte-
ring. 
Resultat: Efter två års arbete kan vi bedömma att positionen, vara det 
goda exemplet bland försvarsregionerna i Sverige, är etablerad. Tre 
indikatorerer under 2012 på detta är:  1) Den nytillträdda Försvarsmi-
nistern Karin Enström gör sitt första offentliga framträdande i SVT:s 
Agenda och lyfter som enda konkreta exemel under intervjun det 
positiva arbetet i Skövde. 2) Skövde kommun bjuds som enda kom-
mun in bland de 300 utvalda deltagarna till Folk och Försvars rikskon-
ferens i Sälen. 3) Regeringen skriver i sin proposition, om det sista 
lagstödet för anställningar de nya soldaterna, att man vill se att För-
svarsmakten startar upp s.k. Försvarsmaktsråd runt om i hela Sverige 
(utifrån Skövde-modellen). Propositionen beslutades av Riksdagen 23 
maj 2012. 

 Omvärldsbevakning natio- Pågående enligt plan 2010-01-01 2013-12-31 Skapa framförhållning för påverkansåtgärder 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

nell försvarspolitik  
 

 Nationell Försvarskonfe-
rens i Skövde 20-21 mars 
2013  

 

Ej påbörjad 2012-10-01 2013-04-30 

Stärka Skövde och Skaraborgs position inom Försvarssverige. 
Stärka varumärket Skövde 
Bidra till mötesbranschen i Skövde/Skaraborg genom att bygga upp 
en årligen återkommande branschkonferens med övernattningar, 
kringarrangemang och för-eftermöten. 

 Marknadsplan för Skövde 
som boenderegion  

 

Vänteläge 2012-11-01 2015-12-31 

Syftet är att arbeta fram en tydlig kommunikationsstrategi som inne-
fattar direktiv, rekommendationer, exemplifieringar, koncept, tonalitet 
och medieplan. Tillsammans med vår varumärkesplattform är detta 
grundstenen i arbetet med att bygga ett långsiktigt starkt varumärke 
gentemot sina konsumenter och därigenom ta en tydlig position som 
boenderegion i förhållande till våra konkurrenter. 
 
Detta är inte någonting vi arbetar fram för varje verksamhetsår, utan 
skall vara vår ledstång och centralt i allt kom-munikativt arbete som vi 
gör de kommande 5 åren. Konceptet skall utgöra en flerårig mark-
nadsföringssatsning av Skövde som boenderegion. 
 
Syftet med denna satsning är primärt att öka inflyttningen till Skövde 
och Skaraborg och sekundärt att öka kännedomen om Skövde i linje 
med vår varumärkesstrategi. 

 Näringslivssamverkan  och 
Näringslivsgala  

 

Pågående enligt plan 2010-01-01 2014-12-31 

Näringslivssamverkan 
Syftet är att skapa förutsättningar/mötesplatser för ökad samverkan 
inom näringslivet och mellan näringsliv och kommun. 
 
Näringslivsgala 
Galan är ett tillfälle för näringslivet i Skövde att mötas och skapa nya 
och vårda gamla kontakter under lättsamma former. Den är också ett 
tillfälle att dela ut näringslivspriser, både lokala för Skövde och regio-
nala för Skaraborg. Ett tiotal priser brukar delas ut. ( Årets Företagare, 
Årets Rookie,  Skövde kommuns Miljöpris, Årets Marknadsförare, 
Årets Uppstickare, Årets Butik, Näringslivsforums pris, Näringslivsfo-
rums Landsbygdsnäringspris, Det goda exemplet samt Årets sam-
hällsbyggare i Skaraborg.) 

 Stöd till näringslivsorgani-
sationer  

 

Pågående enligt plan 2009-09-29 2013-12-31 

Cityföreningen i Skövde 
Syftet med NSE:s stöd till Cityföreningen är att underlätta samord-
ningen och samverkan kring centrum och centrums utveckling. Effek-
ten förväntas bli ökad attraktionskraft för Skövde som helhet och 
centrum i synnerhet. 
 
Ung Företagsamhet 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

Syftet är att skapa kunskap och intresse för att starta företag. Effek-
ten förväntas bli ökat antal företag. 
 
Nyföretagarcentrum 
- genom professionell rådgivning bidra till hållbara företag 
- öka intresset för starta eget och därmed öka antalet nystartade 
företag 

 E20-projektet  
 

Pågående enligt plan 2010-01-01 2013-12-31 
Syftet med E20-projektet är att gemensamt verka för att E20 byggs ut 
till motorväg/fyrfältsväg med hastighetsstandard på mins 110 km/t. 

 Exploatering. Bostäder.  
 

Pågående enligt plan 2009-01-01 2025-12-31 Öka antalet bostäder i Skövde kommun. 

 Genomförande av Boen-
destrategiskt program  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2015-01-01 

Skapa förutsättningar för både välfärd och tillväxt i Skövde. Genom 
att möjliggöra ett varierat boende i attraktiva boendemiljöer som är 
anpassade till människors olika intressen och bostadsbehov. 
Programmet är ett styrdokument för boendefrågor gentemot kommu-
nens förvaltningar och bolag. 

 Västra stambanegruppen  
 

Pågående enligt plan 2010-01-01 2013-12-31  

 Bevakning av nationell 
väg- och järnvägsplan  

 

Pågående enligt plan 2009-09-29 2014-12-31 
Genom att ta fram argument, rapporter och utredningar motivera att 
staten i sin planering satsar på för Skövde viktiga vägar och järnvä-
gar. 

 Inlandsvägen Syd, riksväg 
26  

 

Pågående enligt plan 2010-01-25 2013-12-31  

 Försvarsmaktsråd Skara-
borg  

 

Pågående enligt plan 2010-08-25 2015-12-31 

Försvarsmaktsrådet fungerar en tydlig plattform för dialog och sam-
verkan mellan regementena och kommunerna i Skaraborg, inom de 
frågor som rör Försvarsmaktens förutsättningar för fortsatt tillväxt i 
Skaraborg. Syftet är att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i 
Skaraborg samt att bidra till den allmänna näringslivsutvecklingen. 

 Lokalförfrågningar  
 

Pågående enligt plan 2011-03-01 2013-12-31 
Att kunna bistå fastighetsägarna med att hyra utt sina lokaler till "rätt" 
verksamheter. 
Att kunna ge hög service till näringslivet vid lokalförflyttningar 

 LEADER  
 

Pågående enligt plan 2012-02-22 2013-12-31 Mer utveckling och aktiviteter på Skövdes landsbygd 

 Landsbygdsprogram 
2013-2015  

 

Pågående enligt plan 2012-02-22 2013-03-31 

Ett landsbygdsprogram ligger många gånger som förstudie för kom-
munens arbete med sin översiktsplan, nu är det arbetet redan pågå-
ende så syftet är att samla ihop och sammanställa de strategiska 
samhällsbyggande delarna ur våra befintliga planer och dokument 
som berör Skövde kommuns landsbygd till ett separat dokument. 
Faktum är att det redan idag finns mycket material skrivet om lands-
bygden, dock är de spridda i olika planer och dokument. Denna 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

sammanställning ger oss en nulägesbeskrivning av hur vår landsbygd 
ser ut. Genom att sedan lyfta fram strategiska faktorer för tillväxt på 
landsbygden och åtgärdsplaner för dessa skapar vi en helhetssyn 
som kan bidra till en positiv utveckling socialt, ekonomiskt och ekolo-
giskt. Programmet är även tänkt att utgöra en inspirationskälla för 
andra aktörer som vill bidra till landsbygdens utveckling i Skövde 
kommun. 

 Exploatering. Verksamhe-
ter  

 

Pågående enligt plan 2012-05-11 2013-12-31  

 Resecentrum- Busstermi-
nal, Stationshus, Parker-
ingshus, Stationsgatan  

 

Pågående enligt plan 2012-01-02 2015-12-31 

Stärker kommunen som attraktiv centralort och agera draglok för hela 
Skövderegionen. 
Ökar möjligheterna till  en större och gemensm arbtesmarknadsregion 
Förbättra trafiksäkerheten för frmaförallt gående och cyklande 
Öka tillgängligheten på båda sidor om järnvägen 

 Trafikutredning Stations-
gatan  

 

Pågående enligt plan 2012-06-01 2013-12-31 Förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet mellan resecentrum och 
stadskärnan 

 Fördjupning av översikts-
planen för centrala delen 
av Skövde  

 

Ej påbörjad 2013-01-07 2014-12-31 

Syftet är att upprätta en fördjupning av översiktsplanen som anger 
hur stadskärnan och de centrala delarna av Skövde ska förädlas och 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt (där alla tre benen ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet ingår) och samtidigt skap förutsätt-
ningar för att nå Vision Skövde 2025. 

 Mark och Exploaterings-
riktlinjer  

 

Ej påbörjad 2013-01-15 2013-10-31 Riktlinjer för att tilldela mark på ett rättvist och lagenligt sätt 

 Stöd till Skövde Cityföre-
ning  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2014-12-31 

Förningens uppdrag är att driva på utvecklingen av stadskärnans 
attraktivitet och att samla stadskärnans aktörer i gemensamma frå-
gor, projekt, event och marknadsföring. Önskan är att föreningen är 
en aktiv, kunnig och synlig part i Skövdes utvecklingsarbete som rör 
centrum och stadskärnan. Att föreningen är en samarbetspart och 
agerar pådrivande gentemot kommunen, fastighetsägarna och övriga 
intressenter i strävan mot att stärka stadskärnans attraktivitet. 

 Utvecking av mötesplatser  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Syftet är att skapa förutsättningar för ökad samverkan inom näringsli-
vet och mellan näringslivet och kommunen. 

Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Befolkningsprognoser  
 

Pågående enligt plan 2009-10-01 2013-12-31 Prognosen som görs för kommunen totalt har till syfte att ge en bild 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

över den framtida befolkningsutvecklingen i Skövde kommun. Kom-
munprognosen är ett komplement till översiktsplanen. Kommunprogno-
sen skall vara ett mätinstrument för vår befolkningsutveckling. Ge före-
tag och etablerare en  bild av Skövde som en närings och handelsort. 
Delområdesprognosen syftar till att ge skola och omvårdnad ett under-
lag för optimal resurstilldelning bl a när det gäller skolans lokalbehov 

 Statistikundersökningar  
 

Pågående enligt plan 2009-10-29 2013-12-31 
Att få en sk direkt demokratieffekt dvs att politiker får reda på vad all-
mänheten tycker i en speciell fråga. Man får ett bra beslutsunderlag och 
kommunikationen mellan politiker och allmänhet underlättas. 
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Aktiviteter (information) (Byggnadsnämnden)
Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Aktivitetsplan Framgångsfaktorer Deltagare och roller Resurser Status Rapportör Mappning Typ av aktivitet

Tillväxten ska öka i
Skövderegionen.

Fördjupningar i
planarbetet under
mandatperioden samt
adekvata detaljplaner

Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
mångfaldsaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Säkra god bebyggd miljö. Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
hälsoaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

I samband med översynen av
organisationen, har det
framkommit att brister finns.

Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Samordning mellan
förvaltningar

Aktivitet (tillägg till
VP)

Målen i energi- och
klimatplanen för skövde
kommun 2011-2020.
G5a Proaktiv kommunal
energi- och klimatrådgivning.
Utredning och
implementering

Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
miljöaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Samordning mellan
förvaltningar

Aktivitet (tillägg till
VP)

Simsjön Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
hälsoaspekter,
Samordning mellan
förvaltningar

Aktivitet (tillägg till
VP)

Byggnadsnämnden vill få fler
delaktiga i att utveckla
attraktiva boendemiljöer.

Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
hälsoaspekter,
Hänsyn tas till
miljöaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

* Fortsätta att långsiktigt
förbättra de material som
läggs ut på hemsidan så att
det blir mera lättillgängligt
och begripligt genom bl a
flera 3D-illustrationer
respektive
synpunktshantering.

Under
mandatperioden.

IT och
verksamhetsutvecklare

Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
jämställdhetsaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Kommunen ska arbeta fram
en e-tjänsteplattform.

Attraktiv arbetsplats,
Medborgarnytta,
Användarnytta, Effektivt
arbetssätt.

Vara behjälpliga att ta
fram en e-
tjänsteplattform i
samverkan med
kommunen.

Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Ingen Aktivitet (tillägg till
VP)

Planarbetet ska inriktas mot
att ta fram fördjupningar och
detaljplaner som i huvudsak
befrämjar tillväxten i
Skövderegionen

Upprätta ytterligare
bevarandeplaner under
mandatperioden.

Utveckla
samhällsbyggnadsprocessen

Utreda G5a Proaktiv
kommunal energi- och
klimatrådgivning

Skapa förutsättningar att öka
användandet av cykel

Upprätta planer för
fritidsområde

Utreda förutsättningarna att
tillsätta fokusgrupper som ett
led i att få ett större
medborgare engagemang i
den fysiska planeringen.

3D-illustrationer på
hemsidan

Medverkan till e-
tjänsteplattform

sida 1 av 4 (2012-11-27)
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Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Aktivitetsplan Framgångsfaktorer Deltagare och roller Resurser Status Rapportör Mappning Typ av aktivitet

Få medborgarna
medvetna om vad som är
pågång i Skövde.

Informationsdag -
Presentera vad som
är pågång i Skövde
vad gäller
bostadsbyggande.
Utföres under våren,
politiken deltar.
I samband med
försäljning av
villatomter i ett nytt
område arrangeras
tillsammans med
NSE
informationsmöten
där förutsättningarna
för byggnation på
tomterna
presenteras. Detta för
att i möjligaste mån få
tomtköparna att välja
rätt typ av hus för den
aktuella tomten.

Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Ingen Aktivitet (tillägg till
VP)

Castor med kopplingar Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
hälsoaspekter,
Samordning mellan
förvaltningar

Aktivitet (tillägg till
VP)

Socialdepartementets
regleringsbrev

Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Samverkan med
myndigheter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Projekt som lantmäteri och
SKL driver för att göra en
enhetlig baskarta och för att
underlätta informationsutbyte
för att underlätta
samhällsbyggnadsprocessen.
Även underlätta för
miljösektorn.

Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Samverkan med
myndigheter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Resultatundersökning via
SKL, för de förvaltningar som
bedriver myndighetsutövning.

Ledningsgruppen Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Samverkan mellan
kommuner,
Samverkan med
näringslivet,
Samverkan med
myndigheter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Riktlinjer för bemötande har
utarbetats under 2012 nu
behöver riktlinjerna
implementeras i
förvaltningen.

Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Samverkan med
näringslivet

Aktivitet (tillägg till
VP)

Informationsdag

Fördjupa och utveckla den
digitala ärendehanteringen

Förvaltningen ska delta i
arbetet med digital
registerkarta 2017

Förvaltningen ska aktivt
delta i Svensk geoprocess

Delta i INSIKT 2013

Implementera riktlinjer för
bemötande

sida 2 av 4 (2012-11-27)
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Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Aktivitetsplan Framgångsfaktorer Deltagare och roller Resurser Status Rapportör Mappning Typ av aktivitet

Effektivisera
Kortare handläggningstider

Ta fram en specifikation
för en sammanhållen
digitaliserad
bygglovsprocess med
önskat läge,
begreppsmodeller och
användningsfall finns
beskrivna samt en
vägledning om de
formella kraven på digital
hantering enligt PBL.
Projektet bygger vidare
på de underlag som SKL
och samarbetsaktörer
redan har tagits fram i
förstudier och workshops.
Projektet kommer även
att stämmas av mot och
vara en del E-
delegationens
samverkansprojekt inom
bygglov.

Samverkan med SKL,
Stockholm stad,
Boverket, Lantmäteriet,
Länsstyrelser.
Satsning på e-tjänst.

Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Samverkan mellan
kommuner,
Samordning mellan
förvaltningar,
Samverkan med
myndigheter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Svårt att rekrytera
kompetenta och erfarna
specialister inom
verksamheten.
Förslag till exjobb till
Chalmers Arkitekt utbildning.

Attrahera, behålla
kompetent personal.

2012-2014 Överföra kompetens
mellan erfarna/
oerfarna medarbetare.
Konsult?

Ledningsgruppen +
representant från
personalenheten.

Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
jämställdhetsaspekter,
Hänsyn tas till
mångfaldsaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Tidigt väcka intresse för att
PBLF kan var en framtida
arbetsplats.

*Rekryteringsdagar Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
jämställdhetsaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

För att bli en attraktiv
arbetsgivare behövs olika
alternativ för att kombinera
arbete på plats och annan
ort.

Vänteläge Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
jämställdhetsaspekter,
Hänsyn tas till
hälsoaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Aktivt satsa på olika typer av
friskvårdsinsatser.

Under
mandatperioden

Chefer och
medarbetare

Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
jämställdhetsaspekter,
Hänsyn tas till
hälsoaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Attraktiv arbetsgivare Väcka intresse för yrken
inom
samhällsbyggnadssektorn
i ett tidigt stadie.

Medarbetare som
"brinner" för sitt yrke.
Aktiva
yrkesambassadörer
som medverkar vid
arbetsmarknadsdagar
och dylikt. (Glöm ej
de som slutar, även
pensionärer)

Pågående
enligt plan

Inger
Carlsson

Ingen Aktivitet (tillägg till
VP)

Delta i SKL:s projekt
digitaliserad
bygglovsprocess

Säkra kompetensväxling -
medarbetarutveckling

Delta på rekryteringsdagar
på aktuella högskolor och
universitet.

Utveckla möjligheter till
distansarbete

Friskvårdsinsats

Införa yrkesambassadörer

sida 3 av 4 (2012-11-27)
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Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Aktivitetsplan Framgångsfaktorer Deltagare och roller Resurser Status Rapportör Mappning Typ av aktivitet

Genomgång att aktiviteterna
som finns i planerna.

Ledningsgruppen Ej
påbörjad

Inger
Carlsson

Hänsyn tas till
jämställdhetsaspekter,
Hänsyn tas till
mångfaldsaspekter

Aktivitet (tillägg till
VP)

Revision av
jämställdhetsplan och
strategi för
kompetensförsörjning

sida 4 av 4 (2012-11-27)
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Mål med information (Byggnadsnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Byggnadsnämnden har
möjlihet att påverka
boendemiljön. Människor
ska mötas, verka och må
bra i Skövde kommun och i
regionen.

Under mandatperioden Genom antalet
informationsmöten. Enkät där
medborgaren/
mötesdeltagaren har möjlighet
att meddela om han/hon
känner sig nöjd med sin
delaktighet. Mäts numreriskt
efter verksamhetsåret.
Via SCB:s
medborgarundersökning
frågan A3:3 ... hur trivsam
bebyggelsen är?

* Byggnadsnämnden ska verka för en god bebyggd
miljö.
* Byggnadsnämnden ska skapa attraktiva
boendemiljöer.
* Byggnadsnämnden ska verka för att det finns
etableringsmöjligheter för olika typer av
verksamheter.
* Byggnadsnämnden ska verka för att bevara och
utveckla biologisk mångfald. Behovet av att bevara
och förvalta natur i parker och andra strövområden
växer.
* Byggnadsnämnden ska verka för att det alltid finns
detaljplanerade tomter i yttertätorterna.
* Byggnadsnämnden ska arbeta för att bli mer
energieffektiva.
* Byggnadsnämnden ska skapa förutsättningar till
fritidsbebyggelse.

Kommunens mål är att
uppnå 60.000 invånare år
2025. Invånarna ska få
möjlighet att kunna välja
boendetyp.

Under mandatperioden. Räknar antalet bostäder per
antagen detaljplan, summerar
årligen till detta tillkommer i
första hand bostadshus på
landsbygden utanför
detaljplan. (Landsbygd ca 5
bostäder årligen)

* Bostadsstrategiska programmet.

Viktigt att alla vet att vi
finns.

Under mandatperioden
2012-2014.

Undersökningen av INSIKT
(SKL).

* Byggnadsnämnden kommer att vidareutveckla
dialogen med medborgarna och andra intressenter
samt med övriga förvaltningar.
* Utbyte med andra verksamheter och kommuner
som är ledande (nationellt) i respektive områden.

För att kunna rekrytera och
behålla kompetent
personal inom nämndens
verksamhetsområde krävs
det en aktiv arbetsgivare
som kan skapa mervärden
hos personalen.

Minst 2 praktikanter under
verksamhetsåret.

* Plan för kompetensutveckling och för samverkan
med högskolor och universitet när det gäller
examensarbete och praktikplatser.

Byggnadsnämnden
ska i samband med
fysiska
planeringen ha
perspektivet hela
Skövderegionen.

Det skall alltid
finnas
lagakraftvunna
planer för minst
600 bostäder
rullande med olika
upplåtelseformer.

Utveckla bättre
dialoger med
medborgare och
andra intressenter

Attraktiv
arbetsgivare som
kan attrahera,
rekrytera och
behålla kompetent
personal

sida 1 av 1 (2012-11-27)
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B501b  Avstämning per Nämnd

Urval: Nämnd: BN 

       Avdelning: *, Enhet: *, Vht: *, Akt: *, Obj: *, Proj: *, MEKOD: *, KI: 3-4, Kgrupp: 30-99, Slag: 30000-99999, PRklass: #I,E,A

Tot Budget Tot Budget

Avdelning Kgrupp 2012 Rull12 2013

BN01  BYGGNADSNÄMNDEN 30 FÖRSÄLJNINGSMEDEL 0.0 0.0 0.0

39 INTERNA POSTER -400.0 -402.8 -500.0

40 INKÖP AV
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0.0 66.4 0.0

50 LÖNER 227.9 315.1 328.3

55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR 10.1 12.6 13.5

56 SOCIALA AVGIFTER 89.7 99.9 127.3

58 PERSONALSOCIALA KOSTNADER 10.0 9.4 8.8

64 FÖRBRUKN.INV. O FÖRBRUKN.MAT 0.0 4.5 0.0

65 KONTORSMATERIAL OCH
TRYCKSAKER

0.0 2.2 0.0

67 DIV. FRÄMMANDE TJÄNSTER 54.0 0.0 10.0

68 TELE,-IT-KOMMUNIKATION, POST 3.3 3.1 3.0

70 TRANSPORTER OCH RESOR 0.0 17.0 9.0

71 REPRESENTATION 5.0 2.7 0.0

Summa BN01 0.0 130.1 0.0

BN02  PBLF VERKSAMHETER 30 FÖRSÄLJNINGSMEDEL -1 873.7 -3 480.4 -2 500.0

31 TAXOR OCH AVGIFTER -10 953.6 -9 307.9 -11 043.7

35 BIDRAG -1 945.0 -435.2 -365.0

36 FÖRS.VERKSAMHET O ENTREPRENAD 0.0 -425.0 0.0

38 VINST FÖRS.ANLÄGGN.TILLGÅNGAR 0.0 -100.0 0.0

39 INTERNA POSTER -10 607.0 -10 453.9 -10 559.0

40 INKÖP AV
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

295.0 739.1 0.0

41 INKÖP AV ANLÄGGNINGS- O UNDERH 10.0 0.0 0.0

45 BIDRAG OCH TRANSFERERINGAR 0.0 0.0 0.0

46 ENTREPRENADER KÖP AV
VERKSAMHE

83.0 50.9 0.0

47 KONSULTTJÄNSTER 463.4 616.2 598.0

49 INTERNA POSTER 20.0 18.9 0.0

50 LÖNER 13 141.9 11 191.8 12 356.9

54 KOSTNADER FÖR NATURAFÖRMÅ 10.0 23.3 0.0

55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR 40.2 21.2 14.0

56 SOCIALA AVGIFTER 5 121.2 4 346.1 4 734.5

57 PENSIONSKOSTNADER 0.0 0.0 50.0

58 PERSONALSOCIALA KOSTNADER 974.5 723.6 869.9

60 LOKAL- O MARKHYROR,FASTIGHETSS 0.0 2.4 0.0

61 HYRA/LEASING AV ANL. TILLGÅNGA 113.0 257.0 245.0

62 BRÄNSLE, ENERGI O VATTEN 0.0 0.8 0.0

Sida 1 av 2
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Tot Budget Tot Budget

Avdelning Kgrupp 2012 Rull12 2013

64 FÖRBRUKN.INV. O FÖRBRUKN.MAT 96.0 101.1 93.6

65 KONTORSMATERIAL OCH
TRYCKSAKER

72.2 105.3 85.0

66 REP. O UH. MASKINER O INV. 32.6 36.4 0.0

67 DIV. FRÄMMANDE TJÄNSTER 3 057.9 3 621.9 3 620.0

68 TELE,-IT-KOMMUNIKATION, POST 214.0 165.1 205.0

69 INTERNHYROR 1 245.1 1 249.8 1 104.0

70 TRANSPORTER OCH RESOR 180.0 266.0 193.0

71 REPRESENTATION 21.0 24.2 0.0

72 ANNONSER REKLAM INFORMATION 54.2 122.6 145.0

73 FÖRSÄKRINGSAVG. O RISKKOSTN. 0.0 85.1 100.0

76 DIVERSE KOSTNADER 67.0 23.0 50.0

79 KAPITALKOSTNADER 67.1 118.6 3.8

85 FINANSIELLA KOSTNADER 0.0 0.6 0.0

Summa BN02 -0.1 -291.6 0.0

-0.1 -161.4 0.0

Sida 2 av 2
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                                               Bilaga 3 

Aktiviteter VP 2013-2015 nämndsnivå  

Fritidsnämnden 
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Kund & samhälle 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Skapa en allaktivi-
tetsplats, Billingens 
fritidsområde  

 

Ej påbörjad 2012-01-01 2013-12-31 
Öka möjligheterna för att anläggningen ska bli en plats för hela familjen. Erbjuda en väl 
fungerande friskvårdsanläggning för alla åldrar. 

 Öka samarbetet 
med Volvo  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 
Utveckla Karstorpsområdet för att erbjuda ett alternativ till friskvård för de som inte vill 
eller kan ta sig till Billingen. Byggnationen i Aspöområdet samt Trädgårdsstaden innebär 
att mer folk kommer att besöka Karstorpsområdet. 

 Öka tillgängligheten 
för rörelsehindrade  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 Bidra vi till att öka jämställdheten och mångfalden till våra fritidsanläggningar. 

 Byte av armaturer, 
eljusspår (från Inve-
steringsbehov 
2013-2016)  

 

Pågående enligt plan 2011-09-21 2014-12-31 Effekten av detta arbete innebär totalt sett en miljövänligare beslysning. 

 Framdragning av 
vatten till Billinge-
backen (från inve-
steringsbehov 
2013-2016)  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 

Vattentillförseln ger större möjligheter att erbjuda bra utförsåkning för våra kunder. 
Dessutom så möjliggör framdragningen av vatten att det finns kapacitet för att produce-
ra snö i en framtida förlängd och breddad slalombacke.Förbrukningen av kommunalt 
renat dricksvatten reduceras. 

 Medverka på Billin-
gens Ekonomiska 
förenings möte.  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Utveckla samarbetet med Billingens ekonomiska förening. Ett bra samarbete mellan 
kommunen och föreningen kommer att ge ringar på vattnet i form av mer besökande till 
området. 

 Ny konstgräsplan 
på Lillegården (In-
vesteringsbehov 
2013-2016)  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Ytterligare en ny konstgräsplan skulle ge möjlighet att under större del av året träna på 
bra underlag. Framförallt finns behov hos ungdomslagen. 

 Utreda träningshall 
för friidrott m fl  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 Det finns möjlighet att erbjuda förbättrade träningsmöjligheter vilket även påverkar re-
kryteringsmöjligheterna för  föreningarna 

 Arbeta med jäm-
ställdhet och mång-
faldsfrågor  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2014-12-31 

Ungdomarna ska bli medvetna om vikten av dessa frågor samt få möjlighet att diskutera 
dessa frågor i samband med föreläsningar men även i den dagliga miljön. Minska de 
traditionella könsbundna mönstren bland killar och tjejer. Genom ökad insikt få ungdo-
marna att respektera varandra. 

 Friskvårdens dag  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-09-30 Profilera Billingens fritidsområde, manifestera föreningslivet och slå ett slag för friskvård 
i alla dess former. 

 Färdigställa base-
bollplan  

 

Pågående enligt plan 2012-11-01 2013-05-31 
Föreningen kommer att ha möjligheter att arrangera nationella tävlingar för baseboll & 
softboll 

35



Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Utveckla frivillig-
verksamheten  

 

Pågående enligt plan 2012-09-01 2013-09-30 Stötta och ta tillvara på volontärer för att utveckla Skövdes frivilligverksamhet. 

 Utveckla fadder-
verksamheten  

 

Pågående enligt plan 2012-06-01 2014-06-30 
Skapa möjligheter och resurser för barn och unga med hjälp av positiva vuxna förebil-
der. 

Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Benchmarking  
 

Pågående enligt plan 2011-09-07 2014-12-31 
Snabbare utveckla vår organisation genom att besöka kommuner i storleksordningen 
60-75.000 innevånare. 

 Lillegårdsdagen  
 

Pågående med mind-
re avvikelse 

2012-01-01 2013-06-30 
För att skapa en bättre förståelse och ge möjlighet att informera alla föreningar om 
verksamheten i området. 

 Sportlovsprogrammet  
 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Ge eleverna möjlighet till ett aktivt lov med många olika möjligheter till fritidsaktiviteter, 
samt ge föreningarna möjlighet att marknadsföra sina verksamheter och att rekrytera in 
nya medlemmar. 

 Ordförande + 1 kon-
ferens  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Ge föreningarna möjlighet att utveckla sin verksamhet genom att erbjuda program som 
gör att föreningarna blir bättre på det som de håller på med. Det kan vara förenings-
kunskap, ekonomi mm. 

 Etablera Nyeport 
(Ungdomens hus)  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Ungdomens hus kommer att kunna erbjuda ungdomar en samlingsplats med många 
olika verksamheter. Förhoppningsvis kommer en effekt av ungdomens hus bli färre 
ungdomar som finns på exempelvis Resecentrum. 

 Utveckla boknings-
systemet  

 

Vänteläge 2012-01-01 2014-12-31 Frigöra tid för bokaren som kan användas till andra arbetsuppgifter. 

 Fritidsförvaltningens 
ungdomsverksamhet 
ansluten till KEKS  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2014-12-31 

Att kvalitetssäkra verksamheten utifrån KEKS-modellen. Genom att mäta i vilken ut-
sträckning vi når våra mål får vi ny kunskap och ett spännande underlag för att disku-
tera hur vi kan utveckla såväl verksamheten som vår egen kompetens och våra meto-
der. 

 Skövde Idrottsgala  
 

Pågående enligt plan 2012-10-01 2013-02-28 
Idrottsföreningarna ska få möjlighet att under trivsamma fomer träffas och umgås sam-
tidigt som ett antal personer/lag/föreningar hyllas för sina prestationer. 

 Höstlovsprogrammet  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-11-30 
Ge eleverna möjlighet till ett aktivt lov med många olika möjligheter till fritidsaktiviteter, 
samt ge föreningarna möjlighet att marknadsföra sina verksamheter och att rekrytera in 
nya medlemmar. 
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Medarbetare & chefer 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Minska personalom-
sättningen i Arena 
Skövde Bad  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Effekten av att få personal att stanna kvar skapar en kontinuitet och långsiktighet i 
verksamheten. 

 Arbetsplatsmöten  
 

Pågående enligt plan 2011-09-21 2014-12-31 
Få möjlighet att diskutera olika frågor inom enheten för att effektivisera och utveckla 
den egna enheten. 

 Årlig gemensam för-
valtningsträff  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
I likhet med aktiviteten om arbetsplatsmöten så är det viktigt att träffas över gränserna 
för att öka förståelsen för varandras arbete och få en helhetssyn av verksamheten. 

 Ta emot praktikanter 
o feriepraktikanter på 
Nyeport  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Ungdomarna får kunskap om Nyeports verksamhet samtidigt som ungdomarna i sina 
kompisgäng kan föra ut information om Nyeports verksamhet. 

 Skapa ett arbetslag 
av fritidsledarna  

 

Pågående enligt plan 2012-11-01 2014-12-31 
Fritidsledarna får en gemensam chef,  enhetschefen kan jobba för att var och en ska 
känna/veta att de har kollegor att vända sig till och få stöttning av en närvarande chef 
som är väl insatt i verksamheten. 

Ekonomi 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Fylla Arena Skövde 
med kultur-, id-
rottsevenemang 
och mässor  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 
Genom att få hit arrangörer från hela Sverige marknadsförs Skövde som en evene-
mangsstad. Dessutom så är det viktigt att få besökare från hela Skaraborg med omnejd 
som besöker dessa arrangemang. 

 Kundenkäter Arena 
Skövde Bad  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 Effektivisera marknadsföringen mot rätt målgrupper och få tillbaka mer intäkter på varje 
satsad marknadsföringskrona. 

 Aqua Vitalis aktivi-
teter  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 Få ut att Arena Skövde Bad har ett oerhört brett utbud av olika aktiviteter som kan till-
godose många olika kundgrupper. 

 Öka marknadsfö-
ringen av konfe-
rensdelen i Arenan  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Här finns det möjligheter att hitta nya inkomstmöjligheter till Arenan, det finns ett stort 
antal företag som kan bearbetas för denna typ av aktiviteter. 

 Utveckla Arena 
Skövdes hemsida  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2014-12-31 
Skapa mer interaktivitet och nå ut till fler kundgrupper och informera om vad Arenan kan 
erbjuda. 

 VFF-symposium  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-06-30 
Med deltagare från stora delar av Västergötland så breddas kunskapen om Arena Sköv-
de ytterligare. 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Se över resurserna 
för fritidsgårdar och 
Nyeport  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2014-12-31 Att få en nödvändig utveckling utifrån uppsatta mål samt att verksamheten följer ar-
betsmiljöreglerna 

 Förbättra inköpsru-
tiner  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2014-12-31 
Effektiva inköpsrutiner kommer att leda till besparingar för förvaltningen men också för 
kommunen som helhet. 
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Mål med information (Fritidsnämnden)                                                              Bilaga 2 
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

En aktiv och meningsfull
fritid är en viktig del i
välbefinnandet för varje
medborgare oavsett om
det gäller idrott på bredd-
eller elitnivå, vardaglig
motion eller andra typer av
fritidsaktiviteter. Det ska
vara lätt att vara aktiv i
Skövde.

Fritidsnämnden ska
erbjuda ett brett och
varierat fritidsutbud för
allmänheten samt stödja
och stimulera det arbete
som bedrivs i
föreningslivet. I
kommunens
varumärkesplattform så
lyfts vår natur med unika
Billingen och vårt aktiva
idrotts- och föreningsliv
fram som två viktiga
tillgångar som ska driva
arbetet med att stärka
varumärket Skövde.

Föreningslivet skapar
gemenskap över
generationsgränserna och
bidrar till ett aktivt och
hälsosamt liv.

2014-12-31. Varje vår och höst erbjuder
Statistiska centralbyrån (SCB)
Sveriges kommuner att delta i
SCB:s
Medborgarundersökning.
Denna undersökning ligger till
grund för mätningen av
måluppfyllelsen.

Sammanlagt deltog 64
kommuner i undersökningen
hösten 2010. Sedan
undersökningen genomfördes
första gången hösten 2005
har 230 av landets kommuner
deltagit och 155 av dessa har
deltagit mer än en gång.

* Allt vi gör ska sträva efter att genomsyras av
mångfald, folkhälsa och jämställdhet.
* Ungdomar ska involveras i uppbyggnaden av
Nyeport
* Vi ska utveckla rekreations och friluftsområden
* Vi ska ha en bra affärsmässig relation med
kommunens övriga förvaltningar, bolag och
intressenter.
* Vi ska erbjuda alternativa möjligheter till friskvård för
alla, såväl unga som gamla, bredd och elit
* Vi ska erbjuda friskvårdsanläggningar i nationell
toppklass och idrottsanläggningar i regional
toppklass.
* Vi ska erbjuda alternativa möjligheter till
meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar.
* Arena Skövde ska som helhet fortsatt vara i
nationell toppklass

Förvaltningen har i första
hand direktkontakt med
föreningslivet och därför är
det viktigt att vi i första
hand har en bra relation
med denna kundgrupp.

Det är också viktigt att vi
bedriver en effektiv
verksamhet inom
förvaltningen så att vi på
bästa sätt kan tillgodose
våra kunders behov. För
att vi ska kunna arbeta på
ett effektivt sätt så ska vi
bland annat dra nytta av
andra bra goda exempel.

2014-12-31 Målet kommer att mätas via
enkäter till våra föreningar. Vi
har för avsikt att mäta hur
nöjda föreningarna är med vår
verksamhet.

* Öka samarbetet med närliggande kommuner.
* Dra nytta av "goda exempel" nationellt för att bidra
till att utveckla regionen och Skövde Kommun.
* Vi ska utveckla vår organisation.
* Stimulera nytänkande och nya arbetssätt.
* Vi ska förbättra samarbetet och vara offensiva i vårt
arbete med föreningslivet.
* Verka för att skapa så rättvisa och hållbara
förutsättningar som möjligt för föreningslivet.

Inom fritidsförvaltningen
arbetar engagerade och
kompetenta medarbetare
och ledare. Kvalitet och
kundnytta ska stå i fokus
för oss. Eftersom vi
gemensamt skapar vår
arbetsmiljö är det viktigt
med öppenhet, respekt och
lyhördhet.

Vi ger våra medarbetare
möjlighet att utveckla både
verksamheten och sig
själva. Vi bygger
tillsammans den goda
arbetsplatsen med
arbetsglädje och stolthet.

2014-12-31 Via Nöjd Medarbetar Index * Personal som trivs
* Engagerade ledare o medarbetare
* Personal som tar ansvar och som vill utvecklas
* Framtidsorienterade
* Serviceinriktade
* Fritidsförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare
* Fritidsförvaltningen ska arbeta för en ökad stolthet
och status hos personalen
* Kontinuerlig kompetensutveckling

Arena Skövde som helhet
med alla sina olika
aktiviteter i form av
upplevelsebad,
motionssim,
realaxavdelning,
idrottshallar, gym, spa,
bowling och mat är i dag i

2013-12-31 Vi mäter måluppfyllelsen
genom att följa intäkterna
varje månad. Dessutom
kommer besöksstatistiken att
följas upp inom vissa av våra
verksamheter.

* Arena Skövde ska utgöra ett attraktivt alternativ till
andra aktörer inom upplevelse, event och badutbud.
* Vi ska uppmuntra förbund och föreningar så att de
vill arrangera publika arrangemang, på såväl nationell
som internationell nivå.
* Vi ska ha en bra affärsmässig relation med
föreningar och näringsliv både lokalt, regionalt och
nationellt, kommunens bolag och övriga förvaltningar.

Skövde erbjuder
möjligheter till en
aktiv och
meningsfull fritid
av hög nationell
klass

Fritidsförvaltningen
är en flexibel,
kundorienterad och
effektiv
organisation

Engagerade
medarbetare

Intäktsskapande
verksamhet (Arena
Skövde)

sida 1 av 2 (2012-11-29)
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Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

nationell toppklass. Det är
oerhört viktigt att vi arbetar
för att behålla denna nivå
på hela anläggningen för
att fortsatt ha en god
kundtillströmning.

Dessutom utgör
verksamheten i Arena
Skövde den enskilt största
intäktskällan i
fritidsnämndens
intäktsbudget.

* Ett väl fungerande samarbete med Next Skövde
* En anläggning med ledorden glädje, trygghet och
fräschhet.
* Aktiv och målgruppsinriktad marknadsföring.
* Kontinuerligt underhåll av anläggningen.
* Regelbundet utveckla badet med nya attraktioner.

Kostnadseffektiv
verksamhet innebär bland
annat att ha kontroll över
ekonomi, prestationer och
kvalitet samt att säkerställa
att fattade beslut verkställs
och följs upp i förhållande
till fastställt
verksamhetsmål.

2013-12-31 Vi mäter måluppfyllelsen
genom att månadsvis följa upp
våra kostnader inom våra
olika enheter. Det är viktigt att
detta mål följs upp med korta
tidsintervaller för att snabbt
kunna göra eventuella
justeringar.

* Maximera utnyttjandet av befintliga anläggningar
innan nya aktualiseras.
* Fortlöpande pröva nya och utökade möjligheter till
föreningsdrift.
* Förbättra upphandlingen.

Kostnadseffektiv
verksamhet

sida 2 av 2 (2012-11-29)
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VHT 2013 2012 Ökning/minskning
10900 NÄMNDEN 391 394 391 854 -461
42000 FRITIDSKONTOR 12 142 742 3 749 053 8 393 690
42010 PERSONALUTBILDNING 155 949 156 613 -664
42020 LOTTERIHANTERING 4 713 4 838 -125
42030 MARKNADSFÖRING 50 000 80 000 -30 000
42060 FÖREBYGGANDE UNGDOMSVERKS 0 0 0
42110 FRITIDSVERKSAMHET 177 000 137 000 40 000
42200 UNGDOMSCAFÉ 18 000 1 220 977 -1 202 977
42210 NYEPORT 6 473 982 1 665 000 4 808 982
42220 FRITIDSGÅRDAR -464 133 0 -464 133
42310 AKTIVITETSLOKALER 2 085 801 679 577 1 406 224
42320 BYGDEGÅRDAR KAPITALKOSTNA 29 000 36 000 -7 000
42330 LÅN TILL FÖREN KAPITALKOS 452 000 448 000 4 000
42510 VERKSAMHETSBIDRAG 1 124 000 1 110 000 14 000
42520 LOKAL/ANLÄGGNINGSBIDRAG 2 890 000 2 856 000 34 000
42530 LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 122 000 120 000 2 000
42610 VERKSAMHETSBIDRAG 51 000 50 000 1 000
42620 LOKALKOSTNADSBIDRAG 132 000 130 000 2 000
42720 LOKALKOSTNADSBIDRAG 274 000 249 000 25 000
42810 SÄRSKILDA PROJEKT 324 000 320 000 4 000
42820 RIKTADE BIDRAG 10 000 10 000 0
42830 SUBV LOKALUPPLÅTELSE 230 000 230 000 0
42840 STUDIEFÖRBUND BIDRAG 333 000 330 000 3 000
42850 ROA-LÅN 750 000 0 750 000
43100 PERSONAL 2 291 127 2 261 352 29 774
43110 FORDON 353 661 364 605 -10 944
43120 ÖVRIGA MASKINER 110 000 130 000 -20 000
43160 PERSONAL 3 406 785 3 497 034 -90 249
43170 FORDON 397 573 480 152 -82 579
43210 IDROTTSHALL 1 285 445 1 350 733 -65 289
43220 BILLINGEHOV 4 216 085 4 452 018 -235 933
43300 ANLÄGGNINGAR FÖR UTOMHUSI 3 385 653 3 973 003 -587 350
43400 ANLÄGGNINGAR FÖR FRILUFTS 7 453 387 7 013 759 439 628
43500 ARENA SKÖVDE BAD 1 525 634 3 104 246 -1 578 612
43510 ÄVENTYRSBAD 25 879 002 27 845 644 -1 966 642
43520 AQUA VITALIS -1 942 300 -1 639 368 -302 932
43530 ACTIC -2 059 724 -1 225 501 -834 223
43540 EVENEMANGSSTRÅK 35 477 35 053 424
43550 BOWLINGEN 841 675 1 345 425 -503 750
43560 PERSONAL 5 456 324 6 253 940 -797 616
43570 ANNONSER & INFO 847 000 840 000 7 000
43571 ADMINISTRATION 58 000 51 000 7 000
43572 RECEPTION 575 000 530 200 44 800
43573 TEKNIK/IT 20 000 0 20 000
43574 PERSONAL 4 141 011 4 012 956 128 055
43600 BADANLÄGGNINGAR UTOMHUS 618 218 536 358 81 860
43700 SKÖVDE ARENA HALL 8 365 263 10 186 091 -1 820 827
43710 VIP & FOAJÉ 5 147 660 5 848 729 -701 069
43720 PERSONAL 3 488 665 3 408 690 79 975
43800 LÖVSJÖTORP 469 907 484 604 -14 697
58100 LÖNEBIDRAGSTJÄNSTER 269 212 275 365 -6 153
99000 KOMMUNBIDRAG -104 586 000 -99 400 000 99 400 000
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Aktiviteter med information (Kulturnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Perspektiv Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Deltagare och roller Startdatum Slutdatum Rapportör

Marknadsföringen
är idag otydlig.
Behov av en
långsiktig och
gemensam plan.
Nya medier ställer
andra krav på
marknadsföring.

Utnyttja befintliga
resurser
effektivare.
Behov av
gemensam och
offensivare
marknadsföring.
Nå nya
målgrupper.

Kulturförvaltningens
ledningsgrupp.
Extern expertis.

2012-03-01 2013-08-31 Anneli
Magnusson,
Katarina
Strömgren
Sandh

Behov av att veta
vilka faktorer som
påverkar
kundernas
upplevelse av
kvalitet i
verksamheten.

Öka
kundnöjdheten
och kvaliteten i
tjänsterna.
Att veta vad som
behöver
förbättras och vad
som är bra redan
idag, som ett led i
utvecklingsarbetet
på förvaltningen.

Chefer och
medarbetare

2012-03-01 2013-02-01 Rickard P
Andersson,
Ingemar
Arnesson,
Anna
Gullstrand,
Martin
Karlsson,
Martin Lindor,
Katarina
Strömgren
Sandh

Vision Skövde
2025:
Öka attraktiviteten.
I Skövde finns
ingen tradition av
att lyfta fram
kulturen men det
finns starkt behov
av att göra det.
Ökad tillväxt har
stark koppling till
satsningar på
kultur.

Att skapa en
gemensam bild
av vad utbud med
lyskraft är.
Utveckla
kulturutbudet för
att bidra till ökad
tillväxt.

Kulturförvaltningens
ledningsgrupp.

2012-01-01 2013-05-31 Anneli
Magnusson,
Rickard P
Andersson,
Ingemar
Arnesson,
Anna
Gullstrand,
Martin Lindor,
Martin
Karlsson,
Katarina
Strömgren
Sandh

För att
folkhälsoarbetet i
en kommun skall
bli kraftfull krävs
ett engagemang
från många och
implementering
långt ut i
organisationen.
Det är därför viktigt
med en bred
förankring som gör
att alla arbetar
med ett
folkhälsoperspektiv
utifrån sitt
ansvarsområde.
Därför ska alla
nämnder i sin
verksamhetsplan
arbeta med
perspektivet.
Kulturnämnden
väljer att ur ett
folkhälsoperspektiv
jobba med
integration och
mångfald.

Öka
tillgängligheten
och delaktigheten
genom att skapa
attraktivitet "puls"
,skapa
förutsättningar
till möten mellan
människor genom
dialog för ett
rikare kulturliv i
Skövde.

2013-01-01 2013-12-31 Anneli
Magnusson,
Katarina
Strömgren
Sandh

Utarbeta en strategisk
marknadsföringsplan.

Kvalitetsundersökning:
Nöjda besökare-
upplevd kvalitet

Identifiera utbud med
lyskraft

Kund &
samhälle

Folkhälsa, integration
och mångfald

Kvalitet &
effektivitet i
våra
processer

sida 1 av 2 (2012-12-11)
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Perspektiv Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Deltagare och roller Startdatum Slutdatum Rapportör

KN har beslutat
om en
jämställdhet- och
mångfaldsplan för
KN egen
förvaltning. Planen
gäller för perioden
juni 2012-juni
2015.

Obligatorisk!
• Upptäcka icke
jämställda och
ojämlika
förhållanden,
besluta om
åtgärder, tids- och
ansvarbestämma
och aktivt
genomföra dessa.
• Integrera arbetet
som en viktig del i
kommunens
arbetsgivarskap
och verksamhet.
• Bidra till
effektivisering av
verksamheten.
Förbättringar ska
medverka till ökad
kompetens,
kreativitet, kvalitet
och goda resultat.
• Vara en del av
Vision Skövde
2025 –
”Tillsammans är
vi starkare” och
nämndens
utvecklingsarbete
för service och
tillväxt. Därmed
också vara ett led
i nämndens
ekonomiska
ansvarstagande
gentemot
medborgarna.

Samtliga enheter inom
Kulturförvaltningen är
involverade. Madelene
Andersson är
uppföljningsansvarig.

2012-11-14 2015-06-30 Madelene
Andersson,
Anneli
Magnusson

Det finns ingen
underhållsplan
idag.

Kunna planer
långsiktigt och
kunna prioritera
insatserna.

Konstchef och
utställningsassistent

2012-01-01 2012-12-31 Ingemar
Arnesson

Det finns ingen
underhållsplan
idag.

Kunna planer
långsiktigt och
kunna prioritera
insatserna.

Stadsmuseechef och
museepersonal

2012-01-01 2013-11-30 Martin
Karlsson

Det finns ingen
underhållsplan
idag.

Kunna planer
långsiktigt och
kunna prioritera
insatserna.
Kunna utnyttja
bokbeståndet
effektivare.
Bättre förvalta
mediaanslaget.

Bibliotekschef och
bibliotekspersonal

2012-01-01 2013-11-30 Anna
Gullstrand

Medarbetare
& chefer

Jämställdhet och
mångfaldsplan
2012-2015

Underhållsplan för
konst

Underhållsplan för
kulturhistoriska
föremål

Ekonomi

Underhållsplan för
bokbeståndet

sida 2 av 2 (2012-12-11)

43



Mål med information (Kulturnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Skövde ska ha 60 000
invånare 2025.

Mandatperioden 2012-2014 Genom enkäter och statistik,
(utvärderingar och
djupintervjuer gäller 2013).

* Höja attraktiviteten för Skövde Kulturhus
* Fler nöjda besökare.
* Samverkan med föreningar och studieförbund.
* Utveckla samarbeten med interna och externa
aktörer för att bredda utbudet.
* Förbättrad och tydligare marknadsföring.
* Genom digitala tekniker möjliggöra nya
kulturupplevelser av hög kvalitet.
* Öka tillgängligheten.

Ledningsgruppen är
ansvarig för att utveckla
kulturen i Skövde där
medarbetaren är en viktig
resurs. Engagemanget hos
chef och medarbetare är
en förutsättning.

2013 Nöjd medarbetarindex och
genom det årliga
utvecklingssamtalet.

* Personal som tar ansvar och som vill utvecklas
* Tydliga mål
* Personalen är medveten om de gemensamma
målen.

Skövde kommun äger
samlingar av konst, böcker
och kulturhistoriska
föremål. Samlingarna som
betingar ett stort värde
kräver kontinuerlig skötsel
och underhåll.
Kulturförvaltningen saknar i
princip medel för detta.

Långsiktig målsättning. Ett delmål
är att göra en prioritering av de
objekt som har störst behov av
vård och skötsel. Ett annat
delmål är att upprätta en
långsiktig skötsel och
underhållsplan med
ansvarsfördelning.

Antal objekt som renoverats. * Tydliggöra behovet av resurser för
renoveringsinsatser.
* Äska och tilldelas medel i rambudget.

Utbud med lyskraft

Kulturförvaltningens
ledningsgrupp ska
vara offensiv,
engagerad och
framtidsorienterad

Bevara det
kulturella och det
ekonomiska värdet
av konst, böcker
och kulturhistoriska
föremål

sida 1 av 1 (2012-12-11)
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Enhet/Handläggare 

 

 
Datum 
2011-12-16 

 

 

Bilaga 4 

Kulturnämndens detaljbudget 2013 i sammandrag 

Intäkter 

 Intäktskrav      6 512 tkr 

Kostnader 

 Personal    28 932 tkr 

 Internhyror och städ   15 254 tkr  

 Övrigt       9 888 tkr 

 Kommunbidrag   47 562 tkr   
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Aktiviteter VP 2013 nämndsnivå  

Omvårdnadsnämnden 
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Kund & samhälle 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Sprida kunskap om 
olika boendealternativ 
i olika sammanhang  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 
Att förvaltningen bevakar och deltar i de aktiviteterna som leder till att 
öka kunskap beträffande boendeformer/platser i kommunen 

 Utreda LOV inom 
äldreboende  

 

Ej påbörjad 2012-01-01 2013-12-31 
Att inhämta information och kunskap om hur man på bästa sätt kan 
förbereda LOV inom särskilda boenden och LSS. 

 Utreda LOV inom 
LSS  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Se om möjlighet finns för LOV inom LSS. 

 Kvalitetsuppföljning  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 
Att säkerställa god kvalité på den verksamhet som bedrivs inom OVN 
och upptäcka ev. brister innan det blir missförhållanden. 

 Trädgård Ekedal  
 

Pågående enligt plan 2013-01-01 2013-12-31 
Att skapa en attraktiv och lätttillgänglig utemiljö som befrämjar utevistel-
se och rekreation. 

 Husnätverk kost  
 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 
Att våra boende ska uppfatta matsituationen som trevlig och trivsam så 
att det gynnar aptit och gemenskap. 

 Kvalitetsundersökning 
mat/måltidssituation  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 Att få matgästernas omdöme om mat och måltidssituation. Detta skall 
genomgföras på våra äldreboenden ( ej demens ) en gång per år. 

 Värdighetsgaranti  
 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 Att äldre medborgare i samhället ska uppleva sig leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande i sin tillvaro. 

 Utveckla förebyggan-
de verksamhet  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 

Att få till stånd en bra dialog med anhöriga, föreningar, andra förvalt-
ningar samt intresseföreningar. Detta för att 
få "input" på vad det är för olika behov vi kan vara med och stödja på 
olika sätt. 

 Volontärsverksamhet  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 

Ta tillvara den energi, kunskap och erfarenhet som finns bland Skövde-
borna och utveckla en strukturerad och välorganiserad volontärverk-
samhet. Detta ska ombesörjas av ideella organisationer, stödjas av 
kommunen och vara till gagn för Skövdes framtid 

 Social dokumentation  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Lära sig vad som är av vikt att dokumentera 

 Framtida boendebe-
hov för äldre inom 
LSS  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 
Föreberedande för möta behoven hos äldre utvecklingsstörda i framti-
den 

 Miljötänk vid upp-
handlingar  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 Förbättra miljömedvetenheten vid upphandlingar 

 Konsekvenser av Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Kartläggning av Klimat- och energiplanens effekter för förvaltningens 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

transportdelen i Kli-
mat- och energipla-
nen  

 

transportkostnader 

Kvalitet & effektivitet i våra processer 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Införa händelseanalys  
 

Pågående med 
mindre avvikelse 2012-01-01 2013-12-31 

Ett led i det systematiska patientsäkerhetsarbetet är att gå igenom och 
analysera vad som har hänt när en patient har utsatts för risk för skada 
eller skadadts. Syftet med en händelseanalys är att identifiera vilka 
brister och systemfel i organisationen som har gjort händelsen möjlig. 

 Öka antal registreringar i 
ex Senior Alert  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 

Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet 
inom områdena trycksår, undernäring, fall – fallskador. Detta uppnås 
genom att i Senior alert arbeta med riskbedömningar, åtgärdsplaner 
och uppföljningar för alla personer som omfattas av kommunal hem-
sjukvård och för alla som bor på äldreboende eller servicehus. 

 Ta fram nyckeltal  
 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 
Syftet med nyckeltal är att jämföra resultat både med inom sin verk-
samhet och med analog verksamhet i andra kommuner. 

 Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsar-
bete  

 

Pågående enligt plan 2012-05-22 2013-12-31 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet måste 
omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten 
ska med stöd av ledningssystemet: 
- planera 
- leda 
- kontrollera 
- följa upp 
- utvärdera 
- förbättra verksamheten. 

 Samarbete omvårdnads-
förvaltningen och utbild-
ningsförvaltningen leve-
rans med mat till Ekedal.  

 

Pågående enligt plan 2013-01-01 2013-12-31 

Syftet är att använda de resurser som finns tillgängliga inom kommu-
nen få ett optimals sätt. kavelbro utbildar kock kokerskor och dessa får 
då kunskap och lärdom om hur man lagar mat till denna målgrupp. 
Närhet ger korta transporter. 

 Implementera nytt verk-
samhetssystem  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31  

 Utvärdering kyld mat  
 

Pågående enligt plan 2013-01-01 2013-12-31 
Syftet är att de som har biståndsbedömnd mat ska få fler alternativa 
rätter att välja på. Säkerheten kring leverans av kyld mat är lättare att 
hantera än den runt varm mat. 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 LOV:ens påverkan på 
administration  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Utreda vilket merarbete och merkostnader införandet medfört. 

Medarbetare & chefer 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Mobbningprojekt 
tillsammans med 
högskolan i Karlstad  

 

Pågående med mind-
re avvikelse 2012-01-01 2013-12-31 

Erhålla metoder för att arbeta med mobbning såväl förebyggande som i 
uppkomna situationer. 

 Önskad sysselsätt-
ningsgrad  

 

Pågående enligt plan 2012-01-01 2013-12-31 

Att vara en attraktiv arbetsgivare 
• Den anställde får arbeta på önskad sysselsättningsgrad 
• Minska behovet av tim avlönade 
• Flexibelt schema utifrån 1: verksamheten och 2: den anställdes behov 
• Personal kontinuitet en vinst för kunden 
• Heltidsstruktur 

 Friskvårdssatsning  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 
Detta är en del i arbetet med att medvetandegöra och stödja medarbe-
taren, för att hon/han ska ta ett ökat ansvar för sin hälsa. Fysisk aktivitet 
är en betydande friskfaktor. 

 Marknadsföring  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 
Marknadsföra förvaltningen och kommunen som en attraktiv arbetsgiva-
re. Stärka kontakten med skola och Arbetsförmedling. 

 Dokumentationsstöd 
för medarbetarsam-
tal  

 

Pågående med mind-
re avvikelse 2012-01-01 2013-12-31 

Säkerställa kvaliteten i medarbetarsamtalet samt att möjliggöra överfö-
ringen av information när en enhet byter chef. 

 Påbörja kartläggning 
förutsättningar för 
chefsuppdraget  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Beskriva nuläget för eventuella insatser på sikt. 

 Friskvårdssatsning  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 
Detta är en del i arbetet med att medvetandegöra och stödja medarbe-
taren, för att hon/han ska ta ett ökat ansvar för sin hälsa. Fysisk aktivitet 
är en betydande friskfaktor. 

Ekonomi 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

 Friskvårdssatsning  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Detta är en del i arbetet med att medvetandegöra och stödja medarbe-
taren, för att hon/han ska ta ett ökat ansvar för sin hälsa. Fysisk aktivitet 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum Syfte/effekt 

är en betydande friskfaktor. 

 Sjukfrånvarostatistik  
 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Bättre uppföljning, vilket möjliggör förbättrad analys inklusive insatser. 

 Tillgång till IT för 
personliga assisten-
ter  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Säkerställa dokumentation,minska dubbelarbete,tillgång till information 

 Utreda ersättnings-
system inom hem-
vård  

 

Ej påbörjad 2013-01-01 2013-12-31 Erhålla en modell där inte bara ersättning utgår för antingen glesbygd 
eller tätort. 
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Mål med information (Omvårdnadsnämnden)
Målbild:
De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Omvårdnadsnämndens insatser
skall präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Uppföljning av all verksamhet skall vara tydlig och regelbunden.

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Omvårdnadsnämnden
skall verka för att det
finns olika
boendeformer

Förebygga behov av
särskilt boende och
biståndsbedömda insatser.

Kontinuerligt Verksamhetsberättelse.
(Kommunens
verksamhetsberättelse och
boende strategisk program.
Skövde bostäders
verksamhetsberättelse.

* Arbeta aktivt och sprida kunskap för att öka utbudet
och nivåerna beträffande boendeformer/platser i
kommunen som helhet.

Kommuninvånarna
skall uppleva valfrihet.
Omvårdnadsnämnden
skall erbjuda val av
utförare (hemvård)
inom hela kommunen

Demokratisk självklarhet 2015 - hemvård
Särskilda boenden och LSS -
vision

Avstämning av om det erbjuds
externa utförare (hemvård)
inom samtliga områden.
Uppdelad på service och all
hemvård.
Avstämning sista augusti och
sista december.

* Kvalitetssäkra verkställighet och uppföljning i hela
verksamheten.
* Förbereda LOV:en inom särskilda boenden och
LSS.

Närhet till natur och
rekreationsmöjligheter
skall befrämjas

Livskvalitet för målgruppen 2013 Genomförandeplaner. * Önskan/möjlighet att komma ut framgår av
genomförandeplanen.
* Samarbete med de sociala, kulturella och ideella
sektorerna

Den enskilde skall
uppleva trygghet och
känna sig nöjd med
utbudet av sin vård
och omsorg samt
hälso- och sjukvård -
ÄLDREOMSORG

2013 Äldres uppfattning.
Genomförandeplaner.
Delaktighet
genomförandeplan - Öppna
jämförelser

* Måltidssituationen/maten skall upplevas positivt.
* Omsorgen beslutas, planeras och genomförs
tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov.
* Säkerställa gott bemötande.

Den enskilde skall
uppleva trygghet och
känna sig nöjd med
utbudet av sin vård
och omsorg samt
hälso- och sjukvård -
FUNKTIONSHINDER

2013 Genomförandeplaner.
Eventuellt mått 30 i
kommunens kvalitet i korthet
(Vilket serviceutbud finns inom
LSS grupp- och
serviceboende)

* Omsorgen beslutas, planeras och genomförs
tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov
stärker individens förmåga till självbestämmande.
* Säkerställa gott bemötande.
* Synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning/
social aktivitet för den enskilde.

Miljömedvetenheten
skall öka

Nationella och globala mål. Kontinuerligt. Verksamhetsberättelsen. * Miljötänk skall vara vägledande vid all
verksamhetsplanering.
* Långsiktig hållbarhet avseende miljö skall beaktas
vid ny- och ombyggnation samt upphandlingar.

Omvårdnadsnämnden
skall dra nytta av den
utveckling och
kvalitetssäkring som
skett på andra
områden och i andra
verksamheter (internt/
externt)

Kvalitetsökning.
Kostnadseffektivitet.

Verksamhetsberättelsen. * Förvaltningsövegripande samarbete inom
kommunen.
* Utbyte med andra kommuner som är ledande
(nationellt) inom respektive områden.
* Vars och ens kompetens tillvaratas för att utveckla
verksamheten. Ökad intern rörlighet eftersträvas.
* Ökad kunskap om alternativa driftsformer.

Omvårdnadsnämnden
skall uppfattas som
attraktiv arbetsgivare

Medarbetarindex * Arbetsmiljön skall vara trygg, säker och
hälsobefrämjande samt präglas av preventivt
förhållningssätt.
* Önskad tjänstgöringsgrad genom årsarbetstid.
* Möjliggöra kompetensutveckling utifrån
utvecklingsplanen.
* Tydliggöra karriärsvägar inom förvaltningen och
kommunen.
* Marknadsföring och annan kommunikation utformas
så att omvårdnadsnämndens varumärke stärks.

Medarbetare skall
uppfatta sina chefer
som goda ledare

Ledarskapsindex * Ledarskapet skall vara hälsobefrämjande.
* Skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande.
* Kartläggas förutsättningar för chefsuppdraget.

Effektiv
resursanvändning

Sjukfrånvarostatistik. * Verksamhetssystemen skall användas på sådant
sätt att informationsflödet säkerställs och
dubbelarbete minimeras.
* Minska sjukfrånvaron med 1% per år t o m 2016.

sida 1 av 1 (2012-10-18)
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OVN Internbudget för år 2013   Bilaga 4 
        

Strategisk plan med budget 

Kommunfullmäktige har i Strategisk plan med budget 2013-2015 anslagit följande poster till 
Omvårdnadsnämndens budget för 2013. Förslaget innebär följande förändringar gentemot 
2012 års detaljbudget förutom löne- och kostnadsuppräkningar (alla belopp i tkr): 

• Personlig assistens LASS   4700 

• Fritidskonsulent Sörbacka   270  

• Gruppbostad LSS, Larven   1590 

• Ekedal, 50 platser    28197  

• Ekedal, volymförändring    -8000  

• Gruppbostad LSS, Käpplunda    3750  

• Korttidshem LSS, Claesborgsvägen  5254 

• Gruppbostad LSS, Trädgårdsstaden  500 

• Sörbacka/Rosenhaga    -7400 

• Politisk prioritering     -2000 

• Inköpssamordnare    250 

• Inköp      -1647 

• Effektivisering     -9550 

Kommentarer till förändringarna: 

Personlig assistens LASS 

Förvaltningen har tillförts budget för retroaktiv volymökning samt antagen volymökning för 
2013. Totalt 4700 tkr. 

Fritidskonsulent Sörbacka  

Förvaltningen har tillförts personalbudget med 270 tkr för tillsättande av fritidskonsulent 

Gruppbostad LSS, Larven  

Förvaltningen tillfördes 2012 budget med 4291 tkr. Under 2013 tillförs budget med 1590 tkr. 
Detta innebär att förvaltningen nu fått hela driftbudgeten för gruppbostaden. 
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Ekedal, 50 platser 

Förvaltningen har tillförts budget för driften av Ekedal med 28197 tkr. Denna budget 
baserades på 50 platser. 

Ekedal, volymförändring 

Minskade platser från 50 till 30 st innebär en budgetreduktion med 8000 tkr 

Gruppbostad LSS, Käpplunda  

Förvaltningen tillfördes 2012 budget med 3750 tkr. Under 2013 tillförs budget med 3750 tkr. 
Detta innebär att förvaltningen nu fått hela driftbudgeten för gruppbostaden. 

Korttidshem LSS, Claesborgsvägen 

Förvaltningen tillförs budget med 5254 tkr under 2013. Under 2014 tillförs ytterligare budget 
med 1733 tkr. Detta innebär att förvaltningen under 2014 kommer att ha fått hela 
driftbudgeten för korttidshemmet. 

Gruppbostad LSS, Trädgårdsstaden 

Förvaltningen tillförs budget med 500 tkr under 2013. Under 2014 tillförs ytterligare budget 
med 5117 tkr. Detta innebär att förvaltningen under 2014 kommer att ha fått hela 
driftbudgeten för gruppbostaden. 

Sörbacka/Rosenhaga 

Rosenhaga har en budget på 14800 tkr, hälften dvs 7400 tkr reduceras från förvaltningens 
budget eftersom en successiv flytt till Ekedal eller andra äldreboenden kommer att 
genomföras. Förvaltningen kompenseras eftersom Ekedal får budgetmedel. 

Politisk prioritering 

Fullmäktige har beslutat att reducera förvaltningens budget med 2000 tkr. Detta innebär 
effektiviseringar för förvaltningen. 

Inköpssamordnare 

Förvaltningen har tillförts personalbudget med 250 tkr för tillsättande av inköpssamordnare. 

Inköp 

Fullmäktige har beslutat att reducera förvaltningens budget med 1647 tkr. Förvaltningen ska 
spara dessa pengar genom förändrade inköpsrutiner. Detta arbete kommer att utföras av ovan 
nämnda inköpssamordnare 

Effektivisering  

Fullmäktige har beslutat att reducera förvaltningens budget med 9550 tkr. Detta innebär 
effektiviseringar för förvaltningen. 
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Ofinansierade behov 2013 

HSL-ärende   3800 tkr 

Ett tillkommande HSL-ärende med hjälp dygnet runt. För insatsen kommer det att behövas 
tillsättas en personalgrupp för att klara uppgiften. Detta är en volymökning och förvaltningen 
bör kompenseras. 

Cypressen   800 tkr 

Att förlänga eller permanenta verksamheten medför en utökad kostnad med ca 750-850 tkr. 
 

Nytt verksamhetssystem  ca 920 tkr 

Merkostnaden för det nya verksamhetssystemet beräknas totalt bli ca 920 kr per år. 
Merkostnaden för själva systemet beräknas bli ca 520 tkr. Merkostnaden för IT-driften av 
systemet beräknas bli ca 200 tkr. Utbildning, utveckling och övriga merkostnader beräknas bli 
ca 200 tkr. 

Paviljong   1500 tkr 

I samband med flytten till nya Ekedal står en paviljong tom. Förvaltningen betalar hyra för 
den tom september 2016 

Friskvård 

Kommunstyrelsen avsätter 750 tkr under 2012 och 2013 till förvaltningen för friskvård. Under 
2013 medfinansierar förvaltningen med ytterligare minst 250 tkr samt att friskvårdssatsningen 
from 2014 ingår i förvaltningens befintliga budget. 

Investeringsbudget 

Ekedal hade planerad driftstart per den 1 januari 2013 och invenatrieinvesteringarna skulle 
göras i december 2012. Nu är reviderad driftstart 1 februari 2013 och inventarierna kommer 
att köpas in i januari 2013. Summan beräknas uppgå till 7 mkr. Investeringsmedel för detta 
kommer att flyttas från 2012 till 2013. 
Reinvesteringar inom hemvården och LSS under året beräknas uppgå till 4,1 mkr. 
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Aktiviteter med information (Socialnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

sida 1 av 3 (2012-10-15)
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Perspektiv Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Deltagare och roller Startdatum Slutdatum Rapportör

Gruppverksamhet för
unga föräldrar

Kategorin unga föräldrar
är överrepresenterade
bland dem som anmäls till
socialtjänsten.

Nå de unga föräldrarna
tidigt för att barnen inte
skall riskera att utvecklas
ogynnsamt.

Personalen på
familjecentralen,
socialsekreterare på
Lundvivegården.

2011-10-26 2013-12-31 Roland
Bertilsson

ADAD (skattningsverktyg) Behov finns att
mäta upplevt resultat
beträffande gynnsam
utveckling efter boende
på Orion.

Åstadkomma en gynnsam
utveckling för de
ungdomar som bor på
Orion.

Boenden på
ungdomsboendet Orion
Personalen på Orion

2011-12-01 2013-12-31 Peter Alfh

Föräldrakurser Erbjuda tonårsföräldrar
möjligheten att genom
utbildning förbättra
relationen till sin tonåring.

Förbättra relationen
mellan föräldrar och deras
tonåringar.

Föräldrar
Nätverksamordnare

2011-08-01 2013-12-31 Peter Alfh

Resursmöten kring
utsatta barn

Socialnämnden har tagit
beslut att utveckla
förvaltningens
förebyggande arbete.
Resursmöten är en del i
det förebyggande arbetet.

Tidig upptäckt av barn
med ogynnsam
utveckling.
Samordning av olika
aktörers resurser.

Nätverksamordnare och
samverkande
myndigheter

2011-10-24 2013-12-31 Peter Alfh

Familjerättsverksamheten
ska ses över i fråga om
inriktning och
personaldimensionering
och utveckla för att möta
de nya behoven.

Förändringar i samhället
innebär ökad inströmning
av ärenden. Ärendena har
under de senaste åren
också ändrat karaktär.

Familjerätten behöver
klara de åligganden som
finns gällande utredningar
från domstol. Förebygga
att oenighet mellan
föräldrar leder till tvister i
domstol.

Familjerådgivning,
familjerättssekreterare,
ledningskontoret

2011-10-27 2013-12-31 Roland
Bertilsson

Rekrytering och stöttning
av familjehem

Tillgången på familjehem
är mindre än behovet.

Rekrytera och behålla
tillräckligt bra familjehem.

Familjehemssekreterare,
chefer på berörda
avdelningar,
administrativ personal.

2012-01-01 2013-12-31 Peter Alfh,
Roland
Bertilsson

Fler familjecentraler Efterfrågan på
familjecentrals
verksamhet är större än
vad som kan tillgodoses
på familjecentralen i
Södra Ryd. Ungefär 40 %
av besökarna kommer
från andra delar av
kommunen.

Tillgodose den formen av
föräldrastöd som
efterfrågas i form av
familjecentralsverksamhet.

Primärvården och
socialförvaltningen.

2013-01-01 2013-12-31 Roland
Bertilsson

Barn i föräldrars fokus
(BIFF)

Behov av ökat stöd till
barn vars föräldrar
separerar

Öka föräldrars förmåga att
tillgodose barns behov vid
separation.

Två familjerådgivare per
kurs.

2013-01-01 2013-12-31 Roland
Bertilsson

Utveckling av
ungdomsboendet Orion
genom att bredda
verksamhetens
behandlingsfokus.

Tidigare har
verksamhetens fokus
legat främst på
tonåringen. Tanken är att
man nu ska bredda
behandlingsfokuset till att
omfatta tonåringen och
dennes familj.

Genom att förstärka i
verksamheten vill vi arbeta
med familjer i tidigare
skeden för att minska
behovet av externa
placeringar.
Verksamheten är tänkt att
delvis ersätta behov av
placeringar i HVB.

Personalen på Orion. 2013-01-01 2013-12-31 Peter Alfh

Studiecirklar Det finns ett stort antal
långvariga
försörjningsstödsärenden
med psykisk ohälsa och/
eller språksvaghet. För att
minska dessa personers
utanförskap ska
studiecirklar och
arbetsmarknadsåtgärder
tillsammans med
arbetsförmedling och
arbetsmarknadsavdelning.

Genom att öka
deltagarnas delaktighet i
sin livssituation motverkas
utanförskapet.

Socialsekreterare,
frivilligorganisationer,
myndigheter

2013-01-01 2015-12-31 Lena
Ludvigsson

Krami Samlokalisering av
arbetsförmedling,
kriminalvård och
socialtjänst för att
personer med kriminalitet
ska finna, få och behålla
ett arbete.

Att rehabilitera deltagarna
tillbaks till ett socialt liv.

Klienter från de
samverkande
myndigheterna. Varje
myndighet bidrar med
en personal.

2013-01-01 2013-12-31 Lena
Ludvigsson

Genomföra ASI
uppföljning i högre
utsträckning

ASI grund är
implementerad och
används i det dagliga
arbetet. För att bättre följa
upp våra insatser behöver
vi nu föra in ASI
uppföljning.

Rättsäker och
individanpassad
missbruksvård.

Missbrukshandläggare
och enhetschef.

2013-01-01 2013-12-31 Lena
Ludvigsson

Kund &
samhälle

Genomförandeplaner
enligt Samordning Av
Missbruksvården i
Skövde (SAMS)

SAMS modellen infördes
2007 och genomförande
planer är nu en del av
modellen.

Genom att ha ett
systemteoretiskt
förhållningssätt ökar
förutsättningar för
förändring hos klienten.

Klienten och dess
privata och
professionella nätverk.

2013-01-01 2013-12-31 Lena
Ludvigsson

sida 2 av 3 (2012-10-15)
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Perspektiv Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt Deltagare och roller Startdatum Slutdatum Rapportör

Implementera integrerad
psykiatri

I så hög grad som möjligt
skall evidensbaserade
metoder användas.
Metoden rekommenderas
av Socialstyrelsen i
riktlinjer gällande
schizofreni.

Öka klienternas
självständighet.
Samordning av olika
aktörers resurser.

Personal inom
socialpsykiatrin och VG
regionen.

2011-12-01 2013-12-31 Ulrika
Bergman

Ge fler klienter möjlighet
att få stöd av en Case
Manager

Projektet har pågått under
2012 och fortsätter under
2013. Case Mangement
är en del i Integrerad
Psykiatri.

Använder Socialstyrelsens
evidensbaserade metod
som har positiva effekter
för återhämtning,
brukartillfredställelse,
anhörigbördan mm.

Chefer och personal. 2013-01-01 2013-12-31 Ulrika
Bergman

Skapa ett
jämförelsenätverk för
socialpsykiatrin

Förvaltningen har i dag ett
inarbetat
jämförelsenätverk
gällande verksamheter
inom individ och
familjeomsorgen. Behov
finns att skapa ett
liknande nätverk för
socialpsykiatrin.

Ta lärdom av andra och
hitta bra arbetssätt samt
jämföra kostnader.

I steg ett chefer,
ekonom,
kvalitetsansvarig,
utvecklare.

2011-09-01 2013-12-31 Ulrika
Bergman

Framtagning av
strategiska planer

Behov av en mer
strukturerad och långsiktig
planering än vad
verksamhetsplanen
medger.

Skapa förutsättningar för
en långsiktig planering.

Chefer och medarbetare
inom förvaltningen.

2011-10-01 2013-12-31 Lena Friberg,
Hanna Levin

Utveckla ledningssystem
för kvalitet

SOFS 2011:9 Kvalitetssäkra
förvaltningens arbete

Chefer och medarbetare 2012-01-02 2013-12-31 Lena Friberg,
Hanna Levin

Delta i PRIO psykisk
ohälsa

En överenskommelse
mellan SKL och
Socialstyrelsen för att
säkerställa kvalitet i
kommuner och landsting
inom psykisk ohälsa.

Skapa nationella
kvalitetsregister för
kommun och landsting för
att möjliggöra jämförelser.

Avdelningschef,
enhetschef,
handläggare och
kvalitetsansvarig.

2013-01-01 2014-12-31 Ulrika
Bergman

Kvalitet &
effektivitet i
våra
processer

Genomförandeplaner ska
skapas tillsammans med
den enskilde.

Enligt lag skall det finnas
genomförandeplaner
upprättade tillsammans
med den enskilde i varje
ärende förutom ärenden
som rör kortvarigt
försörjningsstöd.

Ökad delaktighet hos
klienten.

Personal 2012-01-02 2012-12-31 Lena Friberg,
Hanna Levin

Kontinuerliga APT på
varje enhet

Samverkansavtal FAS 05 Öka delaktigheten och
nöjdhetför medarbetarna

Chefer och medarbetare 2013-01-01 2013-12-31 Lena Friberg,
Hanna Levin

Medarbetare
& chefer

Ledarutvecklingsprogram. Övergripande beslut om
en gemensamt
ledarutvecklingsprogram
har tagits.

En gemensam plattform
för alla chefer i
kommunen.

Alla chefer 2011-11-01 2013-12-31 Lena Friberg,
Hanna Levin

Ekonomi Upphandla
behandlingshems och
boendeplatser.

Lagkrav Bättre kvalitet till lägre
kostnader.

Chefer med ansvar för
placeringar

2011-05-01 2013-12-31 Lena Friberg,
Hanna Levin

sida 3 av 3 (2012-10-15)
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Mål med information (Socialnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Öka socialt utsatta
barn och ungas
möjligheter att få en
gynnsam utveckling.

Socialnämnden skall enligt
lag verka för att barn och
unga växer upp under
trygga och goda
förhållanden och med
särskild uppmärksamhet
följa utvecklingen hos barn
som visar tecken på
ogynnsam utveckling.

Målet skall arbetas mot
kontinuerligt. Måluppfyllelsen
mäts 2013.

Måluppfyllelsen mäts på flera
olika sätt:
- Droganvändning av unga
ska minska och mäts genom
drogvaneundersökning som
genomförs var tredje år.
- 15 unga föräldrar (minst en
av föräldrarna ska vara under
22 år) under ett kalenderår
ska vid minst fyra tillfällen
delta i grupp vid
familjecentralen.
- 50 resursmöten kring utsatta
barn per termin ska
genomföras.
- Föräldrar till 25 barn ska
genomgå föräldrakomet per
kalenderår.
- 80 % av ungdomarna som
bor på Orion ska vid
utskrivning skatta en högre
livskvalitet än vid inskrivning.

* Socialnämnden skall inriktat arbeta med tidiga och
öppna insatser i kommunen.
* Insatserna skall följas upp genom olika
skattningsmetoder.

Försörjningsstödet
skall leda till varaktig
egen försörjning

Samhällsmedborgarna
skall kunna leva ett
självständigt liv och inte
hamna i utanförskap.

2013-12-31 Antalet långvariga
försörjningsstödsärenden,
dvs. nio månader eller längre,
ska minska med 5 %.

* Socialnämnden skall för att dämpa behovet av
försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka
sysselsättnings insatserna.

* Utöka antalet insatser.

* Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och
myndigheter.

Rehabilitering av
personer med
missbruksproblematik
skall utformas
tillsammans med den
enskilde och i
samverkan med andra
aktörer.

För att få effekt av vården
behöver vården
samordnas och klienten
behöver vara delaktig i
denna process.

2013-12-31 Genom att gå i genom
genomförandeplaner där det
ska framgå om planen har
upprättats tillsammans med
klienten och andra i klientens
nätverk

Evidensbaserade metoder skall användas.
Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den
enskildes behov i centrum och bygga nätverket för
klienten på hemmaplan har bättre effekt än att köpa
nätverket via ett HVB.

Psykiskt
funktionsnedsatta
skall ges ökad
möjlighet att leva ett
självständigt och
oberoende liv

Viktigt för individens
delaktighet i samhällslivet
och ett minskat
utanförskap.

Årligen på individnivå. Genom kvalitets stjärnan på
individnivå. 50 % skall påvisa
en ökad brukartillfredsställelse

Strukturerat arbete genom den evidensbaserade
metoden integrerad psykiatri.

Utveckla och förbättra
kvaliteten i nämndens
verksamheter.

Effektivisera och förbättra
kvaliteten i verksamheten.

2014 Genom jämförelser. Jämförelser med andra kommuner
Strategiska planer.
Utveckla kvalitet och ledningssystemet

Öka klientens
delaktighet.

Den enskildes delaktighet
är en förutsättning för ett
bra resultat.

2013 Andelen genomförandeplaner
tillsammans med den
enskilde.

* Upprätta genomförandeplaner tillsammans med den
enskilde.

Nöjd medarbetar
index för
förvaltningen i
kommunens
medarbetarenkät skall
vara 85.

En organisation där
medarbetarna trivs och är
delaktiga har bättre
förutsättningar att fungera
effektivt.

2013 I medarbetarenkät vartannat
år.

Öka delaktigheten för medarbetarna.

Nöjd chefs index för
förvaltningen i
kommunens
chefsenkät skall vara
85.

En organisation där
cheferna trivs och fungerar
har bättre förutsättningar
att fungera effektivt.

2013 I chefsenkät vartannat år. Utbildningssatsning

50 % av placeringar
på hem för vård och
boende (HVB),
konsulentstödda
familjehem och andra
köpta boendeplatser
skall ske på
upphandlade platser.

Kostnaderna för
placeringar är en av
förvaltningens största
utgifter och vi bör därför se
till att få så bra priser som
möjligt.

2013 Placeringar på avtalade HVB,
familjehem och andra köpta
boendeplatser / alla
placeringar vi har haft under
perioden.

Teckna avtal med HVB, familjehem och andra köpta
boendeplatser samt försöka styra placeringarna till
dessa.

sida 1 av 1 (2012-10-15)
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Budget 

2012

Index 

uppr Summa

Flytt 

Käpplun

da

Flytt av 

tjänster 

Omföring 

bilar Omföring

Strategisk 

plan 

Effektivis

ering Inköp

Volymförän

dring

Omför-

delning 

social-

psykiatri

Omfördeln

ing 

försörjning

sstöd

Utveckling 

Orion Total

Förvaltningledning 14 668 14 918 500 410 276 -683 200 2 000 17 621

500 Politisk enhet 560 15 575 276 851

501 Förvaltningschef 1 788 37 1 825 2 000 3 825

502 Ledningskontor 12 320 198 12 518 500 410 -683 200 12 945

Barn o Fam 18 189 18 690 -100 -25 -268 18 297

510 Ärende enhet 13 598 340 13 938 -25 -33 13 880

511 Familje enhet 4 591 161 4 752 -100 -235 4 417

Ungdom 41 536 42 273 1 775 -15 -693 -164 -3 000 -3 000 -2 000 35 176
520 förebygg-enhet 4 482 108 4 590 -33 4 557

521 Ärendeenhet 31 616 505 32 121 1 775 -15 -660 -164 -3 000 -3 000 -2 000 25 057

522 Orion 5 438 124 5 562 5 562

523 socialjour 0 0

Vuxna 44 056 44 891 -1 700 -20 -33 3 000 46 138
530 försörjningsstöd 27 570 485 28 055 -800 -15 -33 3 000 30 207

531 Missbruk 16 030 328 16 358 -900 -5 15 453

532 Integration 0 0 0

533 Personliga ombud 456 22 478 478

Socialpsykiatri 44 434 45 473 0 -475 -350 6 000 -33 -3 000 2 800 50 415
540 Stöd och bistånd 12 619 246 12 865 -475 -33 12 357

541 Boendetstödsenh 1 21 082 516 21 598 -1 873 -250 1 400 20 875

542 Boendestödsenh 2 10 133 260 10 393 -100 3 200 13 493

545 Boendestödsenhet 3 600 17 617 1 873 6 000 -3 000 -1 800 3 690

162 883 3 362 166 245 0 0 0 276 6 000 -1 710 -164 -3 000 0 0 0 167 647

RAM 167 647

DIFF 0

 

Budget 2013
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Aktiviteter Tekniska nämndens verksamhetsplan 2013-2015 Bilaga 3.

Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Att tillsammans med skolledning och elevråd 

på respektive skola

göra en allmän uppsnyggning av samtliga 

skolor i Skövde kommun.TEFA har fokus på 

yttre skötselområden.

Skapa bra projektsida på Skövde kommuns 

hemsida med projektuppföljning och 

projektplanering. (Fastighetsavdelningen)

Ökad efterfråga på relevant info från 

allmänhet och kommunledning, främst 

avseende pågående projekt.

Öka informationen internt o externt om 

pågående projekt. Visa vad vi gör för att nå 

vision 2025.

Fräsch o snygg skola (Fastighetsavdelningen) Begäran från TN att presentera snygg o 

fräsch skola vid terminstart ht 2013.

Öka trivseln för personal o elever samt kunna 

visa goda fastigheter vid terminstart.

Tag fram rutiner enligt listan (VA) Se målet. Tydlighet, effektivitet och standardiserat.

Att inte tappa bort synpunkter

Bra svarstider

Möte med växeln om samtalsstyrning (VA) Många samtal kopplas till fel personer idag Rätt samtal till rätt person, den som ringer 

ska inte behöva bollas runt.

Syftet med att kvantifiera de skötselområden 

vi har är att kunna styra de kvalitetsnivåer 

som är kopplade till olika typer av ytor, men 

även kunna göra jämförelser av kvalitet och 

kostnad mellan de olika kommundelarna.

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Kartlägg nuvarande kvalitetsnivåer 

(Gata/park )

Det finns en politisk vilja att även 

yttertätorterna ska känna sig viktiga och 

varande en lika viktig del av kommunen som 

centralorten. Tekniska förvaltningen ska 

verka för att samma kvalitetsnivåer ska gälla i 

Skapa en känsla av gemenskap och 

delaktighet - effekten bli att yttertätorternas 

stolthet över sin identitet och att ingå i 

Skövde kommun ökar.

Kvantifiera skötselområden även i 

yttertätorter (Gata/park )

En större inventering och dataregistrering av 

Gatu/Parkavdelningens skötselområden är 

påbörjad för Skövde tätort.

Projektarbete beställt av TEN

Ta fram och implemetera rutin/logg för 

synpunktshantering. (VA)

I väntan på att kommunen får ett 

gemensamt system för hantering av 

synpunkter behöver avdelningen ett eget 

system för registrering, hantering och 

uppföljning.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN Effekten blir att möjligheten skapas att 

uppnå samma kvalitetsnivå på skötselytor 

skapas såväl i yttertätorterna som i Skövde 

tätort när korrekta jämförelser kan göras.

Uppföljning av effekten av 

kommunikationsplanen (Gata/park )

Förväntningarna på vilken information och 

kommunikation som ska finnas kring varje 

projekt ökar. Gatu/Parkavdelningen har 

under 2012 tagit fram en 

kommunikationsplan för att flytta fram 

positionerna inom detta område.

Syftet är att stämma av om den 

kommunikationsplan som vi arbetar efter har 

fått avsedd effekt. Känner sig invårarna 

tillräckligt informerade.

Barn och ungdomars möjlighet att påverka 

sin vardag är en sak som lyfts fram som viktig 

att främja. Bland annat är en av åtgärderna i 

det Boendestrategiska programmet som 

kommunfullmäktige antagit:

"Åtgärd 1B: Upprätta en barnpanel för 

utveckling av de kommunala lekplatserna och 

genomföra insatser.

Tid: 2012

Ansvarig utförare: Tekniska förvaltningen

Ska genomföras i samverkan med: 

Folkhälsostrategen, handikappssekreteraren, 

skolförvaltningen, kommunekologen".

Utifrån detta kommer ett arbetssätt att tas 

fram som beskriver hur vi ska fånga upp barn 

och ungdomars åsikter i planeringen.

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Kvantifiera skötselområden även i 

yttertätorter (Gata/park )

En större inventering och dataregistrering av 

Gatu/Parkavdelningens skötselområden är 

påbörjad för Skövde tätort.

Påverkan från barn/ungdomar. (Stab) Tekniska nämnden har fokuserat mycket lite 

på ungdomars behov och önskemål genom 

åren.

Ökat engagemang från barn/ungdomar. 

Skapa en positiv bild av kommunen och dess 

utveckling.

Systematiserad dialog med ungdomar/barn 

(Gata/park )

Syftet är att fånga de önskemål ungdomar 

har och effekten blir förhoppningsvis att de 

känner sig delaktiga i samhället.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN

Uppdaterad och levandegöra 

webbplats/hemsida (Stab)

Tekniska förvaltningen gör mycket i det 

offentliga rummet som påverkar våra 

kommuninvånare. Vi måste informera i 

många olika kanaler, men alltid ha 

webbplatsen som utgångspunkt.

En bra information är viktig för att uppnå god 

förståelse och mindre irritationoch därmed 

nöjdare medborgare

Verka för att höja kvalitetsnivåer i 

yttertätorterna 

(Fastighetsserviceavdelningen)

Maskinparken i yttertätorterna är av låg 

kvalitet, vilket gör att effektiviteten inte är 

den bästa.

Genom införa nya metoder att sköta dessa 

ytor på ett bättre och effektivare sätt.

Försöka få våra kunder att ändra beteende i 

kontakten med oss.

Vinna vinna förhållande. Samtidigt som det 

minskar dagens höga telefonbelastningen blir 

kunderna nöjdare.

Installera laddställen för elbilar (Elnät) Fler elbilar behövder laddställen. Det saknas 

laddställen för elbilar på strategiska platser i 

skövde.

Att tillskapa tre nya laddstationer i Skövde 

Centrum för att bemöta behovet i 

kommunen.

Skapa förutsättningar för microproduction 

(Elnät)

Möjligheter har skapats för privatpersoner 

att producera sin egen el

Möjliggöra för våra kunder att skapa 

alternativa energikällor.

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Utveckla kommunikationslösningar för våra 

kunder (Elnät)

Kundtjänst har under en längre tid haft en 

överbelastning på grund av att de flesta 

kunder väljer att ringa till oss på telefon.

Påverkan från barn/ungdomar. (Stab) Tekniska nämnden har fokuserat mycket lite 

på ungdomars behov och önskemål genom 

åren.

Ökat engagemang från barn/ungdomar. 

Skapa en positiv bild av kommunen och dess 

utveckling.

Minska miljöbelastningen genom inköp av 

robotklippare, transport med elbilar och 

elmoppar.

Energieffektivisera fastigheter 

(Fastighetsavdelningen)

Politiskt mål från 2008 att minska 

energiförbrukningen med 25% på 5 år på 

befintligt fastighetsbestånd.

Förbättrad ekonomi och miljö i Skövde 

kommun.

Utbyte till miljövänligare inventarier. 

(Fastighetsserviceavdelningen)

Vi har en maskinpark som kan förbättras 

miljömässigt, dessa drivs med fosillabränslen 

typ gräsklippare.

Minska miljöbelastningen

* Energieffektivisering

* Bättre och mindre kemikaliehantering

* Succesivt ställa högre krav på 

mljöhänsyn vid upphandling

Utöka vår fordonspark med miljöanpassade 

fordon (Arbetsavdelningen)

Styra mot kommunens Rese och 

transportpolicy

Att minska vår användning av fossila bränslen 

och att värna om vår miljö genom mindre 

utsläpp från Skövde kommuns fordon.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN

Hydraulisk modell för dricksvattennätet (VA) Vi vill kunna köra senarie för exempelvis 

utbyggnaden av Skövde enligt vision och ÖP 

och drift av reservvatten samt ha den som 

stöd vid läcksökning.

Se bakgrund

Implementera webbaserat kemikaliesystem 

(VA)

Förvaltningen har handlat upp ett 

webbaserat kemikaliesystem. VA-

avdelningen skall vara pilotavdelninge för 

införande av systemet.

Alla kan aktivt använda systemet

Vi vet vad vi har

Vi vet vad vi behöver

Sätta in undermätare på Stadskvarn (VA) Energiförbrukningen mäts totalt för verket. För att veta var insatser skall göras måste vi 

kunna mäta energi i reningsverkets olika 

steg.

Konsultuppdrag för kartläggning (VA) För att veta hur vi ska gå vidare med åtgärder 

krävs en sammanställning av utförda 

energimätningar. Uppdraget skall i första 

hand titta på uppgifter från Stadskvarn

Få till de ekonomiskt mest fördelaktiga 

åtgärderna för energibesparing.

Kund & samhälle

Minska miljöbelastningen genom inköp av 

robotklippare, transport med elbilar och 

elmoppar.

Ta fram uträkning på mängd köpt/producerat 

vatten - debiterad mängd (VA)

VA-avdelningen distribuerar och renar vatten 

som inte är till nytta för någon utan som har 

kommit in eller läckt ut från systemet via 

otäta ledningar och anordningar. Det är 

viktigt att minska både förlusterna och det 

ovidkommande vattnet.

Genom att minska förlusten av dricksvatten 

och inläckage av vatten i spillvattenledningar 

minskar även den mängd dricksvatten 

respektive spillvatten som måste behandlas. 

Effekten blir bland annat minskad 

energianvändning och kemikalieåtgång.

Utbyte till miljövänligare inventarier. 

(Fastighetsserviceavdelningen)

Vi har en maskinpark som kan förbättras 

miljömässigt, dessa drivs med fosillabränslen 

typ gräsklippare.

Inventera kemikalier inom avdelningen (VA)

Minska miljöbelastningen

* Energieffektivisering

* Bättre och mindre kemikaliehantering

* Succesivt ställa högre krav på 

mljöhänsyn vid upphandling
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TENFramtagande av handlingar till ansökan om 

miljötillstånd (VA)

Miljötillståndet för Stadskvarn ARV 

överskrids. Det är inte anpassat för Skövde 

kommuns utveckling eller industrins 

produktionsökningar.

Kunna lämna in en kolplett ansökan som 

snabbt ska kunna behandlas.

VA-översikt (VA) VA-översikten ska omfatta hela kommunens 

VA-försörjning, det vill säga dricks-vatten, 

spillvatten, dag- och dränvatten, både inom 

och utanför nuvarande verk-samhetsområde 

och fungera som ett underlag i det fortsatta 

arbetet med VA-policy, VA-plan och 

kommunens översiktsplan.

VA-översikten ska ge kommunen en 

grundläggande planeringsberedskap och ska 

belysa; vad är känt, vilka behov finns, på 

vilket sätt och på vilken nivå i kommunen ska 

arbete med VA-planering ske samt vilka 

deltagare som ska driva utvecklingsarbetet.

VA-policy (VA) Strategiska vägval, riktlinjer för hantering av 

olika frågor och prioriteringsgrunder 

fastställs i en VA-policy som antas av 

kommunfullmäktige.

VA-policyn är ett viktigt styrdokument i 

arbetet med VA-planen och med 

Översiktsplanen som helhet.

VA-plan (VA) VA-planen utarbetas utifrån VA-översikten 

och VA-policyn.

Planen ska ta upp vad som ska göras inom de 

olika områdena i kommunen under den 

kommande 30-års perioden.

Strukturera arbetsätt/rutiner för miljöarbete 

(Stab)

Förvaltningen har varit miljödiplomerade, 

men utan miljösamordnare har miljöarbetet 

tappat fart.

Godkänd miljödiplomering våren 2014. Ett 

strukturerat arbetsätt påverkar en positiv 

miljöhänsyn villet kan minska vår negativa 

miljöpåverkan.

Implemetering av nya, kommunövergripande 

riktlinjer och planer på miljöområdet (Stab)

I kommunens nyligen antagna  energi- och 

klimatplan har Tekniska förvaltningen en 

nyckelroll, vad gäller (fastighets)energi- och 

fordonsfrågor. Dessutom finns uppdaterade 

riktlinjer för fordon och resor i 

kommunorganisationen.

Genomförande av åtgärderna i energi- och 

klimatplanen beräknas bidra till en minskad 

miljöbelastning, främst avseende utsläpp av 

växthusgaser. Riktlinjerna för fordon och 

resor syftar också till minskad miljöbelastning 

men skall också göra våra resor säkrare och 

mer kostnadseffektiva.

Kund & samhälle

Minska miljöbelastningen

* Energieffektivisering

* Bättre och mindre kemikaliehantering

* Succesivt ställa högre krav på 

mljöhänsyn vid upphandling
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TENUpphandling och installation av gastork 

Stadskvarn ARV (VA)

VA-verksamheten producerar en miljönytta i 

forma av biogas. I dagsläget uppgraderar vi 

rågasen till fordonsgas i en egen anläggning. 

Uppgraderingen är en energifråga som inte 

tillhör VAs kärnverksamhet varför vi kommer 

att leverera rågasen till Skövde Biogas AB 

istället. Av den anledningen måste en gastork 

installeras.

Kunna leverera rågas med rätt kvalitet.

Aktiv parkeringsövervakning för att optimera 

parkeringsbeteenden och främja rotationen 

på våra parkeringsplatser i Skövfe kommun. 

(Arbetsavdelningen)

Öka tillgången på lediga parkeringsplatser i 

centrala Skövde

Få omsättning och fullt resursutnyttjande av 

lediga p-platser.

Producerade debiterbara timmar ska öka till 

1650/medarbetare/år för att kunna bibehålla 

låga timpriser. (Arbetsavdelningen)

TEFA har under flera år fått utökade 

skötselområden och klarat uppdraget utan 

utökad pårsonalstyrka.

TEFA ska vara konkurrenskraftiga med pris 

och kvalité i förhållande till marknaden.

Kund & samhälle

God tillgänglighet på parkeringsplatser Fler cykelparkeringar i centrum (Gata/park ) I den politiskt antagna "Stategi för parkering" 

och i arbetet med trafikstrategi anges att det 

är viktigt att stimulera alternativ till att ta 

bilen in till centrum. Som en del i detta 

arbete är det viktigt att det finns bra 

cykelparkeringsplatser i centrum.

Genom att underlätta för cykelåkande 

indirekt påverka människor att välja cykeln 

som kommunikationsmedel i högre 

utsträckning. Det finns många positiva 

samhällseffekter med att öka cykelns 

konkurrenskraft gentemot bilen - såväl 

Minska miljöbelastningen

* Energieffektivisering

* Bättre och mindre kemikaliehantering

* Succesivt ställa högre krav på 

mljöhänsyn vid upphandling

Kvalitet & 

effektivitet i 

våra processer

Kostnadseffektiv verksamhet

* Utveckla förvaltningens internkontroll

* Mätbar verksamhet ( kostnad, 

kvalitet, nivå)

* Tydliggöra och förbättra 

uppdragshantering

* Förbättrade inköps- och 

upphandlingsrutiner

Se över basorganisationen 

(Arbetsavdelningen)

Att i en köp - sälj organisation kunna påvisa 

att TEFA sköter sina uppdrag mot beställare 

på ett kostnadseffektivt sätt.

Att TEFA ska utföra de basuppgifter som 

samhället kräver av oss. Samt hålla en 

beredskap för oförutsedda händelser 24 tim 

om dygnet året runt.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TENTa fram nyckeltal inom fastighetsförvaltning 

(Fastighetsavdelningen)

Ett övergripande mål är att effektivisera 

verksamheten inom Tekniska förvaltningen. 

För detta ändamål krävs relevanta 

jämförelsetal med andra organisationer.

För att effektivisera förvaltningen av 

fastigheter skall nyckeltal för kommunens 

fastighetsförvaltning tas fram som är 

jämförbara med andra kommuner i Sverige. 

Resultatet av denna jämförelse kommer att 

peka på hur bra förvaltningen bedrivs och 

vilka åtgärder som måste sättas in.

Kvalitet & 

effektivitet i 

våra processer

Kostnadseffektiv verksamhet

* Utveckla förvaltningens internkontroll

* Mätbar verksamhet ( kostnad, 

kvalitet, nivå)

* Tydliggöra och förbättra 

uppdragshantering

* Förbättrade inköps- och 

upphandlingsrutiner

Jämförbara nyckeltal anläggningskostnader 

(Gata/park )

För att kunna avgöra kostnadseffektiviteten i 

de anläggningsprojekt som vi driver bör ett 

system för utvärdering och efterkalkyl finnas.

Genom att analysera det ekonomiska 

resultatet av genomförda anläggningsprojekt 

få ett kvitto på att de har genomförts 

kostnadseffektivt samt få ett bättre underlag 

till framtida förkalkyler.

Kvantifiera vårt skötselområde (Gata/park ) De parametrar som är viktiga att ha kontroll 

på när man gör kostandsjämföreler är 

kvalitetsnivån, kostanden och kvantiteten. Vi 

har tidigare arbetat med att precisera den 

kvalitetsnivå med vilken ytorna ska skötas. 

Nästa steg är att fånga hur stora ytorna är.

Genom att få grepp om omfattningen på de 

ytor vi sköter kan nyckeltal räknas fram som 

kan jämföras med andra kommuner.

Identifiera relevanta nyckeltal för VA-

verksamhet (VA)

VA-avdelningen har ingen tradition att 

jämföra kostander och kvalitetsparametrar 

med andra aktörer i branchen. För att kunna 

konstatera om verksamheten bedrivs 

kostnadseffektivt och långsiktigt så behövs 

nyckeltalsjämförelser.

För att kunna göra jämförelser med andra 

aktörers verksamhetskostnader behövs 

nyckeltal. De parametrar som måste fram är 

kvalitet, kvantitet och kostnad. Effekten blir 

att jämförelser kan göras med andra VA-

organisationer när det gäller 

kostnadseffektivitet. Gennom att göra detta 

kan områden med 

förbättringspotential  identifieras.

Utveckla effektivare arbetssätt och metoder 

(Fastighetsserviceavdelningen)

Ge medborgarna bästa valuta för 

skattekronan.

Effektivitet genom högre mekaniseringsgrad.

Utveckla rutiner för internkontroll, samt 

rapportering och analys av denna. (Stab)

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ är det 

nämndens ansvar att se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

En årlig internkontrollplan är ett stöd för 

nämnden.

Ha ordning och reda, veta att det som ska 

göras blir gjort och att det sker på ett bra och 

rättsäkert sätt. Internkontrollarbetet skall 

leda till verksamhetsutveckling.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN

Ekonomisk besparing för kommunen och 

förbättrad hantering.

Önskad förbättrad miljöhänsyn, avtalstrohet, 

fler avtal, samordning inom kommunen.

Samordning avdelningarnas 

uppdragshantering (Stab)

Beställar/utförande organisationen har 

utformats olika mellan olika avdelningar 

inom TEF. Oklarheter som finns kring 

förhållandet som utförare och beställare kan 

leda till inneffektivitet för totalen.

Tydligare styrning och samordning av 

avdelningarnas uppdragshantering med en 

förenklad administration skall leda till kvalitet 

och effektivitet i våra processer .

Förbättrad ärende/dokumenthantering 

(Stab)

Ett nytt ärende- och 

dokumenthanteringssystem infördes på 

tekniska förvaltningen 1 okt 2012. övriga 

förvaltningar startar 9 januari. Ett nytt 

system som ger oss mer möjligheter och 

funktioner än tidigare system, dock krävs 

mycket arbete för att förvaltningen ska hitta 

rätt arbetssätt och utnyttja systemet 

maximalt för verksamhetens nytta.

En effektivare handläggning av ärenden. En 

säkrare hantering och logg av våra 

inkommande skrivelser med bättre service 

mot medborgarna som följd. Bättre 

avtalshantering.

Kvalitet & 

effektivitet i 

våra processer

Kostnadseffektiv verksamhet

* Utveckla förvaltningens internkontroll

* Mätbar verksamhet ( kostnad, 

kvalitet, nivå)

* Tydliggöra och förbättra 

uppdragshantering

* Förbättrade inköps- och 

upphandlingsrutiner

Anpassad och utvecklad inköps/upphandlings 

hantering (Stab)

Kommunen har antagit nya riktlinjer för 

inköp/upphandling, vilket kräver förändrade 

arbetssätt. Nämnden har också fått lägre 

kommunbidrag på 2 mnkr med hänvisning till 

besparingspotential.

Utveckla och förbättra resultatmätning av 

mål (Stab)

Vi har många jämförelsesiffror, men det är 

att få dem säga medborgarna något.

Ökad förståelse för nämndens verksamheter 

och tydliggöra måluppfyllelse.

Utveckla rutiner för internkontroll, samt 

rapportering och analys av denna. (Stab)

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ är det 

nämndens ansvar att se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

En årlig internkontrollplan är ett stöd för 

nämnden.

Ha ordning och reda, veta att det som ska 

göras blir gjort och att det sker på ett bra och 

rättsäkert sätt. Internkontrollarbetet skall 

leda till verksamhetsutveckling.

Gott samarbete med andra som kan 

gynna nämndens verksamheter

* Initiera och utveckla samarbete med 

likvärdiga organisationer regionalt, 

nationellt och internationellt.

Bygga kontaktnät (Arbetsavdelningen) I samverkan utöka vår kompetens och få nya 

perspektiv.

Finansieringsmöjligheter och bygga 

kontaktnät.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN

Utbyte med Trollhättans kommun 

(Arbetsavdelningen)

I vår strävan att utveckla avdelningen 

behöver vi omvärldsspana för att hitta bra 

exempel att ta efter.

Hitta bra exempel på utförarenheter som 

arbetar kostnadseffektivt

Dagvatten är en fråga som mer och mer 

kommer upp på agendan och där det finns 

behov av samsyn mellan kommuner och olika 

berörda parter.

Vi bjöd in till en nätverksträff under hösten 

2012 med dålig uppslutning men gör ett nytt 

försök till våren.

Kvalitet & 

effektivitet i 

våra processer

Erfarenhetsutbyte genom samarbete med 

andra (Fastighetsavdelningen)

Det nyetablerade kunskapsutbytet på alla 

nivåer med Lidköpings o Falköpings 

kommuner etableras som rutin och 

erfarenheter behandlas.

Öka kompetens, bredda nätverk, dra 

erfarenheter av andra

Gott samarbete med andra som kan 

gynna nämndens verksamheter

* Initiera och utveckla samarbete med 

likvärdiga organisationer regionalt, 

nationellt och internationellt.

Bygga kontaktnät (Arbetsavdelningen) I samverkan utöka vår kompetens och få nya 

perspektiv.

Finansieringsmöjligheter och bygga 

kontaktnät.

Alternativa finansieringsformer (Gata/park ) För att få bäst valuta för skattebetalarnas 

pengar ska vi aktivt söka andra 

finansieringsformer. Det kan handla om allt 

ifrån EU-bidrag till statsbidrag eller 

medfinansiering från privata aktörer.

Syftet med aktiviteten är att få mesta möjliga 

valuta för skattemedlen. Effekten blir att vi 

kan utföra mer saker - eller  kunna 

genomföra sådant som ännars inste skulle 

vara möjligt.

Nätverksträff Dagvatten (VA) Kunskapsutbyte i dagvattenfrågor

Erfarenhetsutbyte med andra organisationer 

(Fastighetsserviceavdelningen)

Bättre jämförelse avseende nyckeltal etc. Kostnadseffektivitet

Politikerträffar med andra kommuner som är 

öppna för samarbete. (Stab)

Vi vet inte om det finns intresse av utökade 

samarbeten och har heller inte riktigt klart 

för oss vad vår vinning skulle vara.

Skapa en god grund för möjliga samarbeten 

nu eller i framtiden.

Bilda en mätgrupp inom Vår energi (Elnät) Tidigare har en elnätsgrupp bildats som 

består av representanter av de företag som 

ingår i Vår Energi.

Inom föreningen Vår Energi finns nu ett 

behov av att en grupp träffas för att prata 

om och utveckla mätfrågor
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN

Personalförsörjning Ingenjörer/Tekniker i 

regionen (Stab)

Kommunerna i regionen närmar sig en större 

personalomsättningen och har svårt redan 

idag att ersätta ingenjörer/tekniker

Tillsammans med andra kommunala 

organisationer kan vi erbjuda fler alternativ 

och vi kan hjälpas åt för att stärka 

personalförsörjningen framöver.

TEFA ska upplevas som en attraktiv 

arbetsplats (Arbetsavdelningen)

Förmågan att rekrytera kompetent personal i 

nuläget är sådant att det är förhållandevis 

lätt att rekrytera kompetent personal i flera 

yrkesgrupper.Dock gör löneläget att sökande 

med spetskompetens saknas.

Upprättahålla en hög kompetens på 

avdelningen.

Flera närliggande pensionsavgångar.

Sviktande intresse för kommunala ingenjörs-

jobb.

Rutiner för studiebesök för olika målgrupper 

(VA)

Studiebesök är en viktig informationsväg för 

ökad förståelse för vår verksamhet och 

påverkan på beteenden som påverkar vår 

verksamhet.

Säkerställa kvalitet i våra studiebesök.

Utvärdera processorganisation (VA) Se mål För att få rätt underlag till beslut

Beslut om organisationsstruktur (VA) Se mål Se mål

Kvalitet & 

effektivitet i 

våra processer

Gott samarbete med andra som kan 

gynna nämndens verksamheter

* Initiera och utveckla samarbete med 

likvärdiga organisationer regionalt, 

nationellt och internationellt.

Politikerträffar med andra kommuner som är 

öppna för samarbete. (Stab)

Vi vet inte om det finns intresse av utökade 

samarbeten och har heller inte riktigt klart 

för oss vad vår vinning skulle vara.

Skapa en god grund för möjliga samarbeten 

nu eller i framtiden.

Trainee-utbildning av ingenjörer 

(Fastighetsavdelningen)

Rekrytering av nyutbildade ingenjörer.

Medarbetare & 

chefer

Säkerställd kompetensförsörjning

* Medarbetarengagemang

* Marknadsföra tekniska 

nämnden/förvaltningen

* Skapa förutsättningar för att anställa 

fler yngre

Se över det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

(Arbetsavdelningen)

Alla arbetsgrupper ska ha valda 

skyddsombud och en lokal skyddskommitte 

ska finnas.

Få driv i organisationen och att man trivs på 

sin arbetsplats och därmed gör ett bättre 

arbete.Verka för en säker arbetsplats.

Delegationsordning inom avdelningen 

(Gata/park )

Som ett resultat av den analys av utfallet i 

medarbetarenkäten 2011 som gjordes 

gemensamt av medarbetarna på avdelningen 

har en handlingsplan för att bibehålla det 

goda resultatet tagits fram.

Tydligare fördelning av ansvarsområden 

bland medarbetarna skulle minska risken att 

saker faller mellan stolar eller görs dubbelt. 

Effekten blir också att medarbetaren blir 

säkrare på sina befogenheter och avd som 

förväntas av honom/henne.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN

Införandet av medarbetariden. Viktigt att 

förstå vad det förväntas av varje 

medarbetare.

En processkartläggning är påbörjad under 

2012 för att hitta utvecklingsområden inom 

kundtjänst och mätgruppen.

Arbeta med kompetensförsörjning (Elnät) Se på lösning inför kommande 

pensionavgång 2014

Säkerställa kompetens

Implementera medarbetaride (Stab) Kommuen har tagit fram en medarbetaride, 

som nu alla medarebetar ska få ta del av och 

känna till innebörd av.

Ökad delaktighet, motivation och 

engagemang från våra medarbetare.

Att ge ungdomar en inlick i kommunal 

verksamhet och skapa intresse för tt på sikt 

kunna arbeta i kommunal versamhet.

Medarbetare & 

chefer

Säkerställd kompetensförsörjning

* Medarbetarengagemang

* Marknadsföra tekniska 

nämnden/förvaltningen

* Skapa förutsättningar för att anställa 

fler yngre

Öka medarbetarengagemanget (Elnät) Effektivare organisation och mer engagerade 

medarbetare.

Marknadsföring gentemot 

ingenjörsstudenter (Gata/park )

Rekrytering av kompetent personal till våra 

tjänster har visat sig bli svårare och svårare. 

Bilden av hur det är att jobba i offentlig 

förvaltning är inte den bästa bland unga 

ingenjörer.

Syftet är att säkerställa 

kompetensförsörjningen genom att visa upp 

den verksamhet vi bedriver och försöka 

fånga nya ingenjörers intresse. Effekten blir 

förhoppningsvis att det blir lättare att 

rekrytera personal vid behov.

Delegationsordning inom avdelningen 

(Gata/park )

Som ett resultat av den analys av utfallet i 

medarbetarenkäten 2011 som gjordes 

gemensamt av medarbetarna på avdelningen 

har en handlingsplan för att bibehålla det 

goda resultatet tagits fram.

Tydligare fördelning av ansvarsområden 

bland medarbetarna skulle minska risken att 

saker faller mellan stolar eller görs dubbelt. 

Effekten blir också att medarbetaren blir 

säkrare på sina befogenheter och avd som 

förväntas av honom/henne.

Socialt ansvarstagande

* Bereda arbetsmöjlighet för personer i 

utanförskap

* Bra förutsättningar för handledning

Ta emot 40 feriepraktikanter och erbjuda 

minst 10 i offentlig skyddad anställning 

(Arbetsavdelningen)

Att agera utifrån TEN:s utalade mål att ta ett 

socialt ansvar och erbjuda sysselsättning till 

personer i utanförskap med kompetent 

handledning.

Strategi för personalförsörjning med fokus på 

yngre (Stab)

Förvaltningens ledningsgrupp konstaterar vi 

ska fokusera på att stärka vår organisation 

med yngre, men vi behöver en startegi för 

hur gör vi detta bäst. Särkild fokus behövs på 

rekrytering av 

Akademiker/Ingenjörer/Tekniker.

Vi behöver fokusera och sätta in resurser där 

de bedöms ge bäst effekt.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN Att ge personer OSA- anställning och 

därigenom kunna erbjuda högre kvalite på 

städning och parkskötsel i tätorten och i våra 

yttertätorter.

Motivera och utbilda handledare (Stab) Förvaltningen får många förfrågningar att ta 

emot praktikanter/sommarjobbare/ex. 

jobbare och då krävs det personer som 

kan/vill ta hand och engagera dem.

Skapa möjlighet till att se personer verka i vår 

verksamhet och också skapa ytterligare en 

grund för framtida personalförsörjning.

Följa serviceintervaller och daglig vård av 

maskiner och fordon.Följa 

driftsinstruktionerna för yttre 

fastighetsskötsel (Arbetsavdelningen)

Att TEFA ska hålla kvalitetsnivån enligt 

driftinstruktionen på yttre 

fastighetsskötsel.Att hålla maskiner och 

fordon i bra skick så att ingen 

kapitalförstöring sker och att minimera 

driftstörningar.

Att värdesäkra Skövde kommuns 

underhållsnivå på fastigheter vad det gäller 

tomtmark och att sköta fordon och maskiner 

så ingen kapitalförstörning sker.

Uppföljning underhållsplan 

(Fastighetsavdelningen)

Uppdaterad underhållsplan finns nu på 

fast.avdelning avseende alla fastigheter. 

Denna kommer vara ett grundverktyg för att 

göra rätt åtgärder på rätt fastigheter.

Öka uppföljning och förståelse att anslag 

används på rätt sätt

VA-översikt (VA) VA-översikten ska omfatta hela kommunens 

VA-försörjning, det vill säga dricks-vatten, 

spillvatten, dag- och dränvatten, både inom 

och utanför nuvarande verk-samhetsområde 

och fungera som ett underlag i det fortsatta 

arbetet med VA-policy, VA-plan och 

kommunens översiktsplan.

VA-översikten ska ge kommunen en 

grundläggande planeringsberedskap och ska 

belysa; vad är känt, vilka behov finns, på 

vilket sätt och på vilken nivå i kommunen ska 

arbete med VA-planering ske samt vilka 

deltagare som ska driva utvecklingsarbetet.

VA-policy (VA) Strategiska vägval, riktlinjer för hantering av 

olika frågor och prioriteringsgrunder 

fastställs i en VA-policy som antas av 

kommunfullmäktige.

VA-policyn är ett viktigt styrdokument i 

arbetet med VA-planen och med 

Översiktsplanen som helhet.

Medarbetare & 

chefer

Socialt ansvarstagande

* Bereda arbetsmöjlighet för personer i 

utanförskap

* Bra förutsättningar för handledning

Ta emot 40 feriepraktikanter och erbjuda 

minst 10 i offentlig skyddad anställning 

(Arbetsavdelningen)

Att agera utifrån TEN:s utalade mål att ta ett 

socialt ansvar och erbjuda sysselsättning till 

personer i utanförskap med kompetent 

handledning.

Ekonomi Värdesäkra anläggningar

* Rätt underhållsnivåer
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TENVA-plan (VA) VA-planen utarbetas utifrån VA-översikten 

och VA-policyn.

Planen ska ta upp vad som ska göras inom de 

olika områdena i kommunen under den 

kommande 30-års perioden.

Hydraulisk modell för dricksvattennätet (VA) Vi vill kunna köra senarie för exempelvis 

utbyggnaden av Skövde enligt vision och ÖP 

och drift av reservvatten samt ha den som 

stöd vid läcksökning.

Se bakgrund

Ta fram underhållsplan för 

fastighetsunderhåll (VA)

Vi har i dagsläget ingen dokumentation av 

status på våra fastigheter och därmed ingen 

framsyn i behoven av åtgärder.

Långsiktig planering av fastighetsunderhållet

Implementera förebyggande underhåll på 

maskiner och annan utrustning (VA)

VA-avdelningen har ett system för planering 

och registrering av förebyggande underhåll. 

Systemet är idag inte fullt operativt.

Se mål

Ta fram en ekonomisk genomlysning av elnät 

(Elnät)

Det finns inte idag någon bra långsiktig plan 

över den ekonomiska utvecklingen.

Kostnadseffektivitet genom att kunna styra 

mer långsiktigt samt få ett underlag för 

taxeutvecklingen.

Utredning betr lokalutnyttjande tas fram. 

(Fastighetsavdelningen)

politisk begäran att utredning skall göras för 

att belysa HUR vi använder våra lokaler idag.

Belysa var överytor finns och komma med 

förslag hur yt-effektiviteten kan öka.

Tillkommande skötselytor 

exploateringsområden (Gata/park )

I takt med att Skövde växer så får 

Gatu/parkavdelningen nya ytor att införliva i 

drift och skötsel. Det finns idag inte 

säkerställt att vi får ramkompensation för 

dessa.

Genom att utforma en rutin som säkerställer 

att de kostnaderna för de tillkommande 

driftytorna presneteras tydligt får vi också 

bättre underlag för ramanalyser där vi kan 

äska på en utökad ram för de tillkommande 

Ekonomi Värdesäkra anläggningar

* Rätt underhållsnivåer

Ta fram uträkning på mängd köpt/producerat 

vatten - debiterad mängd (VA)

VA-avdelningen distribuerar och renar vatten 

som inte är till nytta för någon utan som har 

kommit in eller läckt ut från systemet via 

otäta ledningar och anordningar. Det är 

viktigt att minska både förlusterna och det 

ovidkommande vattnet.

Genom att minska förlusten av dricksvatten 

och inläckage av vatten i spillvattenledningar 

minskar även den mängd dricksvatten 

respektive spillvatten som måste behandlas. 

Effekten blir bland annat minskad 

energianvändning och kemikalieåtgång.

Skapa enhetlig syn på yt-kvaliteter som skall 

råda inom Skövde kommun

Effektiv lokalförsörjning

* Långsiktighet och tydliga 

ansvarsgränser Ta fram standard för verksamhetslokaler 

inom Skolförvaltningen. 

(Fastighetsavdelningen)

Osäkerhet råder om vilka ytor skolan är i 

behov av . Övergripande standard skapas.
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Perspektiv Nämndens mål & strategier Aktiviteter Bakgrund Syfte/effekt

Kund & samhälle Skövde har invånare som är nöjda med 

den tekniska service som utförs

* Verka för att samma kvalitetsnivåer 

ska gälla i Skövde tätort som i 

yttertätorter

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars 

påverkan

Allmän uppsnyggning av yttre 

fastighetsskötsel på samtliga skolor inom 

Skövde kommun inför skolstart höstterminen 

2013 (Arbetsavdelningen)

Projektarbete beställt av TEN

Det sker betydligt snabbare förändringar av 

kommunens verksamheter nu och tekniska 

behöver kunna hantera detta.

Det behövs också bättre 

kommunövergripande hantering och 

strategier.

Utveckla modell för övergripande 

ekonomiuppföljning (Stab)

För att kunna redovisa ekonomisk läge för 

nämnden varje månad behöver vi en 

förenklad modell för att följa upp 

verksamheter inom tekniska förvaltningen.

Skapar snabbare beslutsinformation för 

nämnden och skall engagera enheterna att 

ha bättre löpande kontroll och uppföljning av 

sina verksamheter.

Ny VA-taxa (VA) Sedan VA-avdelningen blev egen 

resultatenhet 2009 har vi byggt upp ett 

underskott i fonden på ca 4 miljoner. Taxan 

har varit oförändrad under 2009-2011 men 

indexuppräknas till 2012. En större översyn 

av nivå och uppbyggnad av taxan behövs för 

att säkerställa behoven utifrån framtida 

behov och exploateringar.

Uppfylla lagkrav

Översyn av avtal (VA) VA-avdelningen har många avtal med 

abonnenter som är gamla och avviker från 

dagens lagstiftning.

Avtal som är skäliga och rättvisa

Ekonomi

Skapa enhetlig syn på yt-kvaliteter som skall 

råda inom Skövde kommun

Utvecklad helhetssyn för lokalförsörjning 

(Stab)

Bättre framförhållning. Effketivare 

arbetssätt. Mer kostnadseffektivare.

Effektiv lokalförsörjning

* Långsiktighet och tydliga 

ansvarsgränser Ta fram standard för verksamhetslokaler 

inom Skolförvaltningen. 

(Fastighetsavdelningen)

Osäkerhet råder om vilka ytor skolan är i 

behov av . Övergripande standard skapas.

14(14) 2012-11-29
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Mål med information (Tekniska nämnden (Skattefinansierad verksamhet))
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Vision 2025 präglar
Tekniska förvaltninges
arbete och vi har som
ambition att vara en synlig
aktör som dessutom
försöker göra våra
medborgare nöjda.

Vi jobbar för är att fortlöpande
förbättra och utveckla den service
som erbjuds, varför en sluttid inte
är relevant.

Kund och
Medborgarundersökniningar.
Tjänstemäns och politikers
reflektioner.

* Verka för att samma kvalitetsnivåer ska gälla i
Skövde tätort som i yttertätorter

*Tydlig och rak information till kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars påverkan

Alla insatser som görs för
att minska påverkan på vår
miljö är viktiga och bidra till
ett hållbart samhälle.

Fortlöpande förbättringar gäller!. Årliga miljöuppföljningar. * Energieffektivisering

* Bättre och mindre kemikaliehantering

* Succesivt ställa högre krav på mljöhänsyn vid
upphandling

Tillgången till parkeringar
bidrar till tillväxt-, handels-,
boende- och
kommunikations-
utveckling.

20131231 Platstillgångsmätningar vid
olika tillfällen.
Statistik från
parkeringsledningssystem.
Följa upp faktiska antal
platser.

* Följa parkeringsbeteenden och agera utifrån detta

Tekniska förvaltningen
skall arbeta på ett effektivt,
rättsäkert och
ändamålsenligt sätt för att
ge kommuninvånarna
bästa valutan för tilldelade
pengar.

Fortlöpande förbättringar ska
gälla.

Varje avdelning inom
Tekniska förvaltningen skall
kunna redovisa målvärden
som kan jämföras med andra.
Förbättrade admnistrativa
rutiner kan redovisas.

* Utveckla förvaltningens internkontroll

* Förbättrade inköps- och upphandlingsrutiner

* Mätbar verksamhet ( kostnad, kvalitet, nivå)

* Tydliggöra och förbättra uppdragshantering

Att samarbeta och lära av
andra kan ge möjligheter
till stordriftsfördelar och
öka vår
kostnadseffektivisering av
våra verksamheter.

Bör inte tidsättas eftersom det
kan vara både kortsiktliga och
långsiktiga möjligheter, men
aktiviteter ska genomföras 2013.

Redovisning av vad som
gjorts och hur det kan komma
påverka verksamheter i
framtiden.

* Initiera och utveckla samarbete med likvärdiga
organisationer regionalt, nationellt och internationellt.

För att kunna bedriva vår
verksamhet och säkerställa
vårt kompetensbehov.

En strategi ska finnas framme
under 2013.

Bedöma om vi har utvecklat
vårt sätta att arbeta för en
tryggad personalförsörjning.
Medarbetarundersökningar.

* Medarbetarengagemang

* Marknadsföra tekniska nämnden/förvaltningen

* Skapa förutsättningar för att anställa fler yngre

Tekniska nämnden anser
att kommuen behöver gå i
bräschen för ett socialt
ansvarstagande.

En handledarorganisation ska
finnas framme under år 2013.

Antal åtgärdsanställningar.
Antal handledare på
förvaltningen.

* Bereda arbetsmöjlighet för personer i utanförskap

* Bra förutsättningar för handledning

Kommunala verksamheter
påverkar de flesta
kommunivånarna och att
underhålla och säkertställa
funktioner är ett av
tekniska nämndens
viktigaste uppgifter.

Den yttersta målbilden är att
samtliga avdelningar har tagit
ikapp eftersatt underhåll och
ligger på en långsiktigt hållbar
nivå.

Bedömningar och ev. externa
utvärderingar.

* Rätt underhållsnivåer

Kostnader för
lokalförsörjning är stor och
det är väsentligt att detta
hanteras på bästa möjliga
sätt.

Arbete kommer att pågå under
flera år, men en hel del aktiviteter
kan stämmas av efter år 2013.

Utvärdering av kommunens
investeringsprocess.
Lokalutnyttjandegrad.
Outhyrda lokaler.

* Långsiktighet och tydliga ansvarsgränser

Skövde har invånare
som är nöjda med
den tekniska service
som utförs

Minska
miljöbelastningen

God tillgänglighet på
parkeringsplatser

Kostnadseffektiv
verksamhet

Gott samarbete med
andra som kan gynna
nämndens
verksamheter

Säkerställd
kompetensförsörjning

Socialt
ansvarstagande

Värdesäkra
anläggningar

Effektiv
lokalförsörjning

sida 1 av 1 (2012-11-29)
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Budgetförslag  TEN år 2013 (Tkr)

Skattefinansierat Nämnden Staben Flyg ArbAvd Fast FastSer Gata

Justerad ram år 2012 200 730 6689 2118 8000 -326 67754 85165

Grundförslag avdelningsramar 2013 50 500 700 1700 7500 -200 68642 78892

Ungdomssatsningar 100

Fördelas Förv. chef på delegation 600

Entreprenad till självkostnad -700

Ramförslag efter budgetjusteringar 150 1100 0 1700 7500 -200 68642 78892

Affärsverk Budget 2012 Förslag 2013

Fiber 500 500

Elnät 1000 2500

VA 1000 500
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Mål med information (Utbildningsnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Ett godkänt betyg är en
viktig byggsten på vägen
till arbetslivet.
Höga förväntningar på
eleverna ger goda resultat.

2014 Valda styrtal. * Alla elever ges möjlighet att nå grundläggande
högskolebehörighet

*Elever erbjuds särskilt stöd efter behov.

*Fortsatt kvalitativt god elevhälsa.

*Högpresterande elever har större möjligheter att
utveckla spetskompetenser.

* Vi har väl utvecklade former för elevinflytande

*Entreprenöriellt lärande är en naturlig del av
verksamheten.

*Ingen mobbing/kränkningar förekommer.

*IKT är ett naturligt redskap i undervisningen.

En välutvecklad
vuxenutbildning främjar
individens möjlighet till
utveckling.

2014 Utbud av utbildningar.
Individuell anpassning.
Samverkan med näringsliv
och andra aktörer.

*Vår vuxenutbildning har hög flexibilitet och stor
bredd.

*Vi bedriver en kvalitativ sfi -utbildning.

Rätt kompetens på rätt
plats är en förutsättning för
att eleven ska nå minst
godkända betyg.
Effektiv resursanvändning
ger stabiliet och
konkurrenskraft.

2014 Processmått.
Uppföljning av kostnader.
Behörighet.

*Prioriterad kvalitetsuppföljning.

*Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt
på elevernas kunskapsutveckling.

*Vår personalresurs används på ett för verksamheten
effektivt sätt.

*Chefer och medarbetare har hög kompetens.

Utbildningen ska vara
relevant utifrån dagens
samhällsstruktur och
morgondagens behov.
Eleverna ska vara väl
förberedda för arbetslivet
eller högre studier.

2014 Graden av samverkan med
olika aktörer.
Nya aktörer.
Samverkansavtal.

*Vi har en bred internationell verksamhet.

*Välutvecklad samverkan skola - arbetsliv.

*Ökad samverkan med socialförvaltningen.

*Utvecklat samarbete grund- och gymnasieskola.

Att kunna rekrytera och
behålla kvalificerade
medarbetare ger en hög
kvalitet på undervisningen.

2014 Medarbetarenkäten.
Skövde kommuns
personalstatistik.

*Mångfald, folkhälsa och jämställdhet genomsyrar
verksamheten.

*Vår personal har inflytande över och kan påverka sin
arbetssituation.

Samtliga elever uppnår
minst godkända betyg

Vi är centrum i
Skaraborg vad gäller
vuxenutbildning.

Vår verksamhet
kännetecknas av hög
kvalitet och effektivitet.

Vi samarbetar med
andra aktörer, både
inom och utom
kommunen.

Utbildningsförvaltningen
är en attraktiv
arbetsplats.

sida 1 av 1 (2012-11-21)
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Internbudget 2013 Utbildningsnämnden 

Tkr Bg. 2012 Prognos 3 Budget 2013 Diff  
Kommunbidrag rev. budget -232 250 -232 250 -231 275 975 

Korrigeringspost komunbidrag sänkt internränta 0 
 

2 776 2 776 

Interkommunala intäkter gy -82 600 -87 000 -87 000 -4 400 

Interkommunala intäkter gysär -14 000 -13 500 -13 300 700 

Summa intäkter -328 850 -332 750 -328 799 51 
Nämnd 1 357 1 357 1 357 0 

Utbildningschef samt Avdelningschefer utbildning 12 831 13 572 13 134 303 

Utbildningskontoret inkl. uppföljningansvaret 6 088 5 288 5 589 -499 

Gymnasiesärskolan  nettokostnad 27 674 27 474 27 605 -69 

Studie- och yrkesvägledar verksamheten 5 134 5 134 5 259 125 

Vuxenutbildningen nettokostnad 28 183 28 323 31 284 3 101 

Gymnasieskolan nettokostnad 189 983 192 800 185 971 -4 012 

Omställningskostnader 0 3 366 0 0 

Interkommunala kostnader/bidrag friskolor gymnasiet 52 600 53 500 53 900 1 300 

Interkommunala kostnader gysär inkl. inackordering 5 000 4 700 4 700 -300 

Summa kostnader 328 850 335 514 328 799 -51 

Resultat 0 2 764 0 0 

 

Sammanfattande kommentarer 

Intäkter 
Kommunbidraget är uppräknat för pris- och personalkostnadsindex med 6039 tkr. Vuxenut-

bildningen har fått ett riktat tillskott på 3 000 tkr och i ramen finns en kompensation för sats-

ning på en-till-en datorer till elever och pedagoger 675 tkr. Minskning p.g.a. demografiför-

ändringar är 5 502 tkr och sommarlovsentreprenörerna ska från 2013 finansieras inom befint-

lig ram. Besparing genom att göra inköp rätt beräknas till 1 941 tkr och effektiviseringskrav är 

3 096 tkr. 

Korrigeringspost kommunbidrag är en justering av hyreskostnaderna beroende på sänkt 

internränta från 4,5 % till 2,9 %.  Nämnden kommer att få ett minskat kommunbidrag med 2 

776 tkr när den reviderade budgeten för 2013 beslutas i mars. 

 

Intäkter för interkommunala gymnasieelever är beräknad utifrån prognos för hösten 2012 

som grund vilket ger en ökning med 4 400 tkr för gymnasieskolan och en minskning med 700 

tkr för gymnasiesärskolan.  

Kostnader 
Nämndens budget är beräknad utifrån 2012 års nivå. Ingen uppräkning.  
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Utbildningschefens och avdelningscheferna för utbildnings budget innehåller; 

- Personal- och kompetensutvecklingskostnader för utbildningschefens och avdelningschefer-

na för gymnasiet och Gymnasiesärskolan och vuxenutbildningens underställda chefer. 

- Central marknadsföring 

- Sommarlovsentreprenörerna 

Budgeten har höjts med 303 tkr jämfört med 2012 vilket beror på organisationsförändringen.  

Budget för utbildningskontoret innehåller; 

- Personal- och kompetensutvecklingskostnader för utbildningskontorets personal. 

- Hyra och administrativa kostnader för utbildningskontoret. 

- Förvaltningsgemensamma systemkostnader för procapita och fronter. 

- Kostnader och intäkter för antagningskansli. 

Budgeten för 2013 har sänkts med 444 tkr jämfört med budget 2012 vilket . Ramen har även 

minskats med 55 tkr p.g.a. den sänkta internräntan. 

Gymnasiesärskolans budget är beräknad utifrån elevantalet för innevarande läsår (95). Upp-

räkning för hyreshöjning har skett med 90 tkr. Budgeten är minskad med 159 tkr vilket beror 

på sänkt internränta.  

Studie- och yrkesvägledar verksamheten har tidigare räknats med i vuxenutbildningens 

budget men har i budget 2013 en separat budgetram. Här ingår även 175 tkr för utbildnings-

nämndens del av projektet ”Skola-arbetsliv”. 

Vuxenutbildningens budget är beräknad utifrån 2012 års budget med en justering för hyres-

förändring samt ett riktat kommunbidrag på 3 000 tkr. Interkommunala kostnader och intäkter 

för vuxenutbildningen ingår i budgeten. Ramen har minskats med 4 tkr p.g.a. den sänkta in-

ternräntan. 

Budget för gymnasieskolorna avser det bidrag som beräknas betalas ut till enheterna på Ka-

velbro och Västerhöjd. De nationella tre-års programmens budget består av ett hyresbidrag 

och ett elevbidrag. Bidraget per elev är baserat på 2012 års bidrag med en uppräkning på 0,7 

% vilket motsvarar ca 900 tkr beräknat på budgeterat elevantal. Hyresbidraget som ska täcka 

hyra samt städning är uppräknad med 1 % . Hyres- och elevbidrag per program samt planerat 

antal elever framgår av specifikation. När det gäller introduktionsprogrammen är även den 

verksamheten beräknad enligt elevpengsmodellen för 2013. När det gäller PRIV –elever får 

programmet elevbidraget för programmet och introduktionsprogrammen får ett bidrag per 

ämne eleven kompletterar för behörighet. Hyresbidraget har minskats med 2 557 tkr p.g.a. den 

sänkta internräntan 

Budgeten för interkommunala kostnader för gymnasieskolan och gymnasiesärskola utgår 

från prognos för 2012 vilket betyder en ökning med 1 300 tkr för gymnasieskolan och en 

minskning med 300 tkr för gymnasiesärskolan. I beloppet för gymnasiesärskolan ingår 500 tkr 

för elever som bor på elevhem. 

Omställning 

I utbildningsnämndens ramanalys för perioden 2012 – 2014 redovisades behovet av medel för om-

ställning under åren 2012 till 2014. Under denna period ska den nya gymnasieskolan fasas in och den 

gamla avvecklas. Omställningsperioden beräknas främst medföra extra kostnader för lokalanpassning-

ar och kompetensväxling. Omställningskostnaderna för 2013 är i nuläget inte klart definierade och är 

inte medräknade i den redovisade budgeten.  
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Investeringar 

Investeringsram för inventarier 2013 är 5 700 tkr. Outnyttjade investeringsmedel för 2012 

kommer nämnden begära att få överflyttade till 2013. 
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Elevbidrag, antal elever och hyresbidrag för gymnasieskolan 2013. 

Program GY11 

 

Elevbidrag/år exkl. lo-

kalkostnader 

Antal elever 

VT               HT 

Barn- & fritidsprogrammet 60 400 kr 67 99 

Bygg- & anläggningsprg 95 400 kr 59 85 

Bygg- & anläggning inr. Anl 115 000 kr 12 20 

El & energiprogrammet 74 500 kr 59 91 

Ekonomiprogrammet 56 500 kr 98 150 

Estetiska programmet inr. musik 96 600 kr 60 90 

Estetiska programmet inr.estetik & media 59 700 kr 85 117 

Estetiska programmet inr. autism 161 200 kr 11 13 

Fordons- & transportprogrammet  72 300 kr 28 44 

Fordons- & transportprogrammet inr.transport 115 000 kr 45 69 

Handels- & administrationsprogrammet 54 200 kr 81  122 

Hantverksprogrammet frisör 76 200 kr 35 55 

Humanistiska programmet 55 600 kr 36 56 

Industritekniska programmet 87 600 kr 20 30 

Introduktionsprogrammen 87 000 kr 140 140 

Introduktionsprogrammen,  PRIV extra tillägg 2 700 kr 12 19 

Naturvetenskapsprogrammet 54 000 kr 145 210 

Samhällsvetenskapliga programmet 56 300 kr 179 259 

Teknikprogrammet 66 900 kr 93 143 

Restaurang- & livsmedelsprogrammet 86 300 kr 46 74 

VVS & fastighet 67 100 kr 32 48 

Vård- & omsorgsprogrammet 57 400 kr 184 269 

Program enl. det gamla gymnasiet åk. 3    

Barn- & fritidsprogrammet 60 400 kr 24  

Bygg- & anläggningsprogrammet 95 400 kr 28  

El programmet 74 500 kr 16  

Energiprogrammet 67 100 kr 15  

Estetiska programmet inriktning musik 95 000 kr 30  

Fordonsprogrammet  72 300 kr 16  

Fordonsprogrammet inriktning transport 115 000 kr 17  

Handelsprogrammet 54 200 kr 41  

Hantverksprogrammet frisör 76 200 kr 15  

Hotell- & restaurangprogrammet 86 300 kr 30  

Industriprogrammet 87 600 kr 19  

Lärlingsprogrammet 77 300 kr 16  

Mediaprogrammet 59 700 kr 46  

Naturvetenskapsprogrammet 54 000 kr 88  

Omvårdnadsprogrammet 52 200 kr 92  

Samhällsprogrammet 52 100 kr 95  

Idrottsprogrammet 52 100 kr 55  

Teknikprogrammet 55 100 kr 31  

Totalt antal elever  2 201 2 203 

Hyresbidrag för 2013 hyra inkl. basstädning 37 237 837 kr   
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Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2013 

 

 

Process/rutin 

system 

Kontrollmoment Kontrollansvar Tidpunkt 

för 

gransk-

ning 

Kontrollmetod Rapportering  

till 

Väsentlighet- 

och riskbedöm-

ning 

Rutiner vid för-

säljning av elev-

arbeten 

Att kostnader och  

Intäkter redovisas 

på rätt sätt samt har 

rätt moms. 

Avdelningschef 

Ekonom 

Kvartal 2 Komplett kontroll av 

rutinen 

Förvaltnings-

chef 

Allvar-

lig/Sannolik 

Rutiner för ar-

betsmiljöarbetet 

Att upprättade ruti-

ner följs och är  

ändamålsenliga. 

Avdelningschef Internt 

stöd BEA 

Kvartal 1 Komplett kontroll av 

rutinen 

Förvaltnings-

chef 

Allvarlig/möjlig 

Rapportering av 

statistikuppgifter 

till SCB 

Att det finns rutiner 

som säkerställer att 

rätt uppgifter rap-

porteras till SCB 

Verksamhetsutveckla-

re 

Kvartal 4 Komplett kontroll av 

rutinen 

Förvaltnings-

chef 

Kännbar/möjlig 

Attestering av 

fakturor 

Att budgetansvarig 

inte attesterar fak-

turor som avser 

egna resor och  

kurser, egen repre-

sentation samt in-

köp av personlig 

utrustning.  

Ekonom Kvartal 3 Stickprov av 20% av 

fakturorna på slag 

581,705 (kursavgifter 

& resor) 587, (perso-

nalrepresentation) 6412 

(mobiltelefoner och 

datorer)710 extern re-

presentation. 

Avdelningschef 

och Förvalt-

ningschef 

Allvarlig/möjlig 

Hantering av 

personuppgifter 

Att vi följer per-

sonuppgiftslagen 

IKT-strateg Kvartal 1 Komplett kontroll av 

rutinen 

 Förvaltnings-

chef 

Allvarlig/möjlig 
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Folkhälsorådet, Aktiviteter VP 2013-2015 nämndsnivå 2(2) 
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Mål med information (Folkhälsorådet)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Nämndens mål Varför är målet viktigt? När ska målet vara uppfyllt? Hur mäts måluppfyllelse? Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Bidra till att alla
människor ges
likvärdiga
förutsättningar
oavsett kön, etnicitet,
funktionsnedsättning,
utbildning, sexuell
läggning eller var
man bor för att främja
en god hälsa.

En god folkhälsa är en
angelägenhet för såväl den
enskilda individen som för
hela samhället då
invånarnas hälsa är en
förutsättning för en hållbar
utveckling och tillväxt. I
arbetet för en bättre
folkhälsa har kommunen
har en central roll i arbetet
med att skapa goda
livsvillkor och
hälsofrämjande miljöer.

Rapportering sker i samband
med ordinarie uppföljning av
verksamheten.

Genom att följa utvecklingen
av genomförda processer och
aktiviter och vad de leder till.

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter en aktiv
medverkan av kommunala förvaltningar och nämnder
men också en aktiv samverkan med hälso- och
sjukvård, andra lokala myndigheter, folkrörelser,
frivilligorganisationer, företag och kommunens
invånare.

Utveckla former för en bättre medborgardialog genom
att arrangera och delta i möten med invånarna.

På Skövde kommuns hemsida finns information,
planer och länkar om aktuellt folkhälsoarbete, i syfte
att stimulera och inspirera till innovationer.

Öka ungas och
seniorers möjlighet
att genom eget
ansvar stärka hälsa
och livskvalitet

Samhället står inför en
demografisk förändring
vilket innebär en ökning av
andelen invånare 60 år och
äldre. En avgörande faktor
för att få behålla hälsan
långt upp i åldern är att få
finnas med i ett social
sammahang och känna
meningsfullhet.

En av nyckelfrågorna för
att möta utmaningen med
kommande
äldregeneration har visat
sig handla om att utveckla
en volontärsverksamhet.

En volontärsverksamhet
kan också ge många
fördelar för unga personer i
tider då
ungdomsarbetslösheten i
Skövde idag är hög.

Genom att följa utvecklingen
av genomförda processer och
aktiviter och vad de leder till.

Skapa arenor för möten i syfte att stimulera och
inspirera till innovation.

Varje förvaltning/
nämnd synliggör,
prioriterar och
arbetar med folkhälsa
utifrån sitt
ansvarsområde

Förutsättningarna för att
människor skall må bra och
ha en god hälsa påverkas
av deras livsvillkor och av
de omgivande livsmiljöerna
men också av individens
egna val och levnads-
vanor. I en kommun finns
det stora möjligheter att
påverka livsvillkor och
livsmiljöer och där-med
skapa förutsättningar för
en god folkhälsa. Det finns
flera viktiga skäl att göra
detta. Det mest
betydelsefulla är
naturligtvis att stödja
människor att nå en god
hälsa och livskvalitet.
Andra betydelsefulla skäl
är att det finns ömsesidiga
samband mellan hälsa och
tillväxt.

För att folkhälsoarbetet i en
kommun skall bli kraftfullt
krävs ett engagemang från
många och en
implementering långt ut i
organisationen. Det är
därför viktigt med en bred
förankring som gör att alla
arbetar med ett
folkhälsoperspektiv utifrån
sitt ansvarsområde.

2014 År 2014 genomförs en
uppföljning och analys av
nämndernas arbete arbete
inom folkhälsostrategin.
Uppföljningen innefattar en
samlad beskrivning av hur väl
nämnderna lyckats nå målet
med att synliggöra, prioritera
och arbeta med folkhälsa
utifrån sitt ansvarsområde.
Analysen, kallad
Strategienderlag 2014,
motsvarar en beskrivning av
folkhälsoläget utifrån
nämndernas genomförda
arbete för att nå
folkhälsomålen i Vision
Skövde 2025. Namnet
Strategiunderlag pekar på att
analysen skall ses som ett
underlag för vidareutveckling
av folkhälsostrategin inom
Skövde kommun.

En aktiv samverkan mellan nämnder och folkhälsoråd
vilket skapar jordmån för att vägledning och verktyg
resulterar i bästa effekt.
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BUDGET FOLKHÄLSORÅDET SKÖVDE  
ÅR 2013 
 
 
HSN Östra Skaraborg 514 

Skövde kommun 514 

Summa 1 028 

 
 
 
Aktivitet Budget 

• Hälsofrämjande arbete för barn o ungdom 365  

• Volontärsverksamhet 50 

• Prioriterade områden  186 

• Utvecklings- och folkhälsostrategiarbete 427 

Summa 1 028 
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